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 TRABALHO DOCENTE NA PANDEMIA DE COVID-19: INTENSIFICAÇÃO 

DA JORNADA DE TRABALHO E A PRECARIZAÇÃO NO ENSINO REMOTO 
          

Daniel Lucas Melo dos Santos1; Randkelly Cunha Barbosa2; Fádyla Késsia Rocha de Araújo Alves 3 

            

INTRODUÇÃO 

Os primeiros meses do ano de 2020 foram marcantes e decisivos para a gestão e 

política educacional, mundialmente, com o surgimento da pandemia de uma doença, 

nomeada de Covid-19. As orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) foram 

de que fossem adotadas medidas para contenção da propagação do vírus. No Brasil, foi 

orientado pelos especialistas, a necessidade de se fazer isolamento social, provocando 

mudanças em diversos setores, como a Educação.  Oliveira e Junior (2020, p.720) 

destacam que “a imprevisibilidade da pandemia e a celeridade de implementação das 

medidas de distanciamento social demandaram dos sistemas educacionais alternativas 

para o desenvolvimento de atividades escolares remotas”.  

O trabalho remoto tornou-se um desafio para a educação do país, uma vez que, 

para se estabelecer atividades educativas remotas, são necessários equipamentos, recursos 

tecnológicos, plataformas educativas, algo ainda distante da realidade brasileira, tanto 

para os professores, quanto para os estudantes. A partir disso, compreendemos que as 

condições remotas não são iguais para todos, Oliveira e Junior (2020, p. 721) destacam 

que o país chegou ao século XXI com uma grande dívida social, em amplos setores da 

sociedade, assim como, apresenta uma das mais injustas divisões de riquezas, que 

aprofunda ainda mais os diversos tipos de desigualdades sociais.  

Nesse contexto, realizamos uma pesquisa bibliográfica a respeito das condições 

de trabalho dos docentes na pandemia de Covid-19, colocando para debate os resultados 

iniciais divulgados pelos especialistas da área, a respeito da jornada de trabalho e da 

precarização do ensino remoto, que tem sido a medida nacionalmente aplicada nessa 

tragédia pandêmica.  
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Para entender a crise política, econômica e sanitária a qual estamos vivenciando, 

é necessário começar pela compreensão a respeito do conceito marxista de crise(s). Marx 

em suas obras faz algumas definições de crise (parciais e gerais), assim como de outros 

termos relacionados à crise econômica, crise da sociedade capitalista, fazendo várias 

escolas marxistas refletirem acerca de haver não apenas uma teoria, mas teorias sobre a 

crise. (Lombardi, 2016, p. 63). A respeito dessas definições, Bottonmore (1988, p.144) 

destaca que é preciso distinguir as crises gerais, que estão submersas em um colapso 

generalizado das relações econômicas e políticas de produção, de crises parciais e de 

ciclos econômicos, que fazem parte do traço regular da história do capitalismo.  

As crises parciais, assim como, os ciclos econômicos, para Bottonmore (1988, 

p.144) constituem “apenas o método intrínseco ao sistema de reintegrar esse desejo e essa 

necessidade”, quando o sistema fosse saudável, o processo de recuperação de suas 

convulsões ocorreria rapidamente. Do contrário, mais prolongadas se tornarão as 

convalescenças, mais anêmicas se tornariam as recuperações e maior chances de que ele 

ingresse numa longa fase de depressão.  

Lombardi (2016, p.63) define que “as crises gerais se expressam no 

estrangulamento das relações econômicas, sociais e políticas, notadamente no 

esgotamento de um determinado padrão de acumulação”, como as que ocorreram nos 

Estados Unidos da América, durante os períodos de 1873-1893 e 1929-1941, época em 

que ocorreram grandes depressões econômicas. Atualmente, há um debate sobre a Grande 

Depressão de 1980, se ela será ou não compreendida como uma crise geral. 

Analisando o cenário atual de crise sanitária (Pandemia de Covid-19): 

 
A actual pandemia não é uma situação de crise 

claramente contraposta a uma situação de normalidade.  

Desde a década de 1980– à medida que o neoliberalismo 

se foi impondo como a versão dominante do capitalismo 

e este se foi sujeitando mais e mais à lógica do sector 

financeiro–, o mundo tem vivido em permanente estado 

de crise. (SANTOS 2020, p.5) 

 

No Brasil, além de estarmos vivenciando a tragédia da crise sanitária do Covid-

19, que vêm sendo intensificada pelas medidas neoliberais, também enfrentamos crise(s) 

antigas; econômica, social e política. Nessa conjuntura, os estudiosos da política 

educacional e do trabalho docente estão com os olhares para as condições de trabalho e 
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ensino dos trabalhadores da educação durante essa tragédia pandêmica, já que, 

historicamente, o trabalho docente é marcado por precarizações, intensificação e 

desvalorizações.  

Sobre a historicidade da precarização do trabalho docente, Monlevade (1996) 

informa que a jornada dupla não é nenhuma novidade, uma vez que essa forma de 

precarização do trabalho docente já existia desde o tempo dos jesuítas e das aulas régias, 

compreendida como a primeira sistematização do ensino público e laico no Reino de 

Portugal, que impactaram diretamente o Brasil.  

A partir desse contexto de crise(s), podemos analisar mais um capítulo da 

intensificação da jornada do trabalho docente, assim como, sua precarização, que é tão 

antiga quanto à própria crise. Ao analisar a situação da oferta educacional do ensino 

remoto, Olivieira e Junior (2020, p.722), destacam que essas condições de oferta não são 

as mesmas para todos, e que elas refletem a oferta desigual dos sistemas escolares, em 

termos de acesso a recursos tecnológicos, apoio pedagógico, suporte à nutrição, entre 

outros. 

Essa péssima condição de oferta do ensino remoto no país, é fruto das 

desigualdades sociais a qual somos sujeitos, onde, para os mais pobres, seriam oferecidas 

escolas mais pobres, portanto, condições precárias de oferta educativa (Oliveira e Junior, 

2020). Com a pandemia de Covid-19, essa precarização se intensificou.   

Em uma pesquisa realizada pelo Grupo de Pesquisa Gestrado (2020), que obteve 

a participação de 15.654 professores das redes públicas de ensino do país, Oliveira e 

Junior (2020, p.732) informam que a maioria dos participantes, cerca de 82,4%, 

afirmaram que aumentaram a quantidade de horas trabalhadas, 12,3% continuaram com 

a mesma jornada e 5,3% diminuíram.  

O resultado dessa pesquisa nos mostra que a jornada de trabalho dos docentes se 

intensifica durante a realização do ensino remoto, Oliveira e Junior (2020, p.732) ainda 

destaca que “um dos possíveis fatores que contribui para o aumento da carga de trabalho 

é a pouca ou insuficiente formação dos profissionais para lidar com tecnologias digitais. 

Os ambientes virtuais de aprendizagem ainda não são conhecidos pela maioria dos 

profissionais em exercício presencial nas escolas”.  
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METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste trabalho realizou-se uma pesquisa bibliográfica, na 

perspectiva de identificar o que os especialistas da área da política educacional apontam 

acerca do assunto. Destacam-se os autores Lombardi (1988), Monlevade (1996), Santos 

(2020) e Oliveira e Junior (2020). Para realização dessa pesquisa foi tomado como base 

artigos e capítulos de livros que retratam a temática abordada.  

O levantamento bibliográfico pode ser entendido como um estudo exploratório, 

posto que tem a finalidade de proporcionar a familiaridade do pesquisador com a área de 

estudo no qual está interessado, bem como sua delimitação. Essa familiaridade é essencial 

para que o problema seja formulado de maneira clara e precisa GIL (2002, p.61). 

Logo, após a seleção dos materiais encontrados, optou-se pela leitura minuciosa 

dos artigos para que fosse possível o procedimento da análise. O conteúdo extraído e 

analisado a partir dessa seleção nos proporcionou um embasamento teórico decorrente 

desse trabalho.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pandemia de Covid-19 modificou diretamente o fazer docente, e mesmo que 

nos últimos anos, tenham-se pensado em políticas, formações e reformas para “melhoria 

da educação”, o sistema educacional apresenta-se insuficiente para dar conta das 

demandas do ensino remoto, e o que está sendo oferecido é um ensino precarizado, 

especialmente para a população mais vulnerável do país (Oliveira e Junior, 2020). 

Com a pandemia de Covid-19, a situação do trabalho docente entrou para o debate 

público em conjunto da crise sanitária, tendo como destaque a situação dos docentes. Na 

revisão bibliográfica realizada, podemos entender que a precarização do trabalho docente 

e a intensificação da jornada de trabalho, não surge com a pandemia, mas ela se 

intensifica, e que é muito mais antiga, histórica, do que aparentava ser. Segundo 

Monlevade (1996), os jesuítas já sofriam com trabalho precarizado.  

Durante a pandemia, compreendemos que está sendo oferecido um ensino remoto 

precarizado, uma vez que a oferta não é igual para todos, e que há inúmeras dificuldade 

no acesso aos principais recursos, como tecnologia (internet, equipamentos), apoio 

pedagógico, tanto para os docentes, quanto para os estudantes, no caso dos estudantes, 
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inclui-se também a falta do apoio à nutrição, conforme identificamos na pesquisa 

desenvolvida por Oliveira e Junior (2020).   

Os especialistas da área apontam que a solução para esses problemas seria o 

diálogo entre os docentes, gestores e sindicatos, para que se possa pensar em estratégias 

de valorização para esses atores durante o referido período.  

 

CONCLUSÕES 

A revisão bibliográfica desenvolvida nos permitiu analisar que há uma 

precarização do trabalho docente que permeia a vida deste profissional há longos anos, 

inclusive, há autores que apontam essa condição como uma realidade histórica no Brasil, 

entretanto, observa-se que o atual cenário pandêmico instaurado no país, atrelado a um 

conjunto de crises (sanitária, econômica e política) intensificou a precarização das 

condições do trabalho docente, uma vez que estes atores estão sendo submetidos a um 

contexto adverso de atuação, pois as escolas não estavam preparadas, estruturalmente, 

para oportunizar um processo de ensino-aprendizagem favorável, especialmente de forma 

remota. 

As condições de ensino, de planejamento, apoio e a própria jornada de trabalho 

dos docentes, foram afetadas por essa(s) crise(s), exigindo uma atenção maior para essa 

desvalorização, que não surge na crise sanitária, mas se intensifica. 
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A INTERSETORIALIDADE NA GESTÃO DA POLÍTICA DE 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 
 

Manoel Silva e Souza1; Maria do Carmo Meirelles Toledo Cruz2 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo faz parte de um projeto de pesquisa mais amplo do programa 

de Pós-graduação da Universidade Cidade de São Paulo (Unicid) e tem como objetivo 

discutir a intersetorialidade na gestão da Política de Assistência Estudantil (PAE) no 

Ensino Médio de um campus do Instituto Federal (IF) do Mato Grosso. A PAE, realizada 

no IF, está inserida no Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), criado por meio 

do Decreto 7.234/2010, e tem como objetivo “viabilizar a igualdade de oportunidades 

entre todos os estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, a partir 

de medidas que buscam combater situações de repetência e evasão” (BRASIL, 2010). O 

Pnaes “oferece assistência à moradia estudantil, alimentação, transporte, à saúde, inclusão 

digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico” (BRASIL, 2010). 

No presente trabalho, apresenta-se o levantamento bibliográfico sobre 

intersetorialidade e assistência estudantil. A temática da intersetorialidade é a base para a 

estruturação, implementação e avaliação da PAE, que é composta por diversos serviços, 

programas, projetos e ações articuladas com as políticas institucionais do IF. 

O estudo bibliográfico objetivou obter referências teóricas que norteiam o assunto 

abordado, e foi realizado no segundo semestre de 2020, nas bases Scielo; Educ@, da 

Fundação Carlos Chagas; e no Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e permitiu detectar que o tema da 

intersetorialidade é pouco explorado, na Educação, assim como a assistência estudantil é 

pouco pesquisada, em especial, no Ensino Médio. 

O resumo aqui apresentado está estruturado em cinco partes: esta introdução; a 

fundamentação teórica; metodologia; os resultados; e a discussão e conclusões. 

 
1 Mestrando em Formação de Gestores Educacionais, Universidade Cidade de São Paulo (Unicid), 

manoel.souza@alf.ifmt.edu.br 
2 Doutora em Administração Pública e Governo, Unicid), carminhameirelles@gmail.com 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O conceito de intersetorialidade vem ganhando destaque, no decorrer das últimas 

décadas, em especial, a partir da experiência da Saúde, e começa a ser discutido, no Brasil, 

na área da Educação, a partir de 1990, com a promulgação da Constituição Federal de 

1988, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), em 1996. 

Em uma definição clara e sucinta, Warschauer e Carvalho (2014, p. 193) afirmam 

que “a intersetorialidade é a articulação entre sujeitos de diversos setores, com diferentes 

saberes e poderes, com vistas a enfrentar problemas complexos”. Trazendo essa definição 

para o campo da Educação, pode-se traduzi-la como uma forma articulada de trabalho 

com vistas a apresentar soluções para os problemas complexos, enfrentados nesse campo, 

relacionados à produção de efeitos mais significativos no desempenho da população 

escolar. 

Para Inojosa (2001), o conceito de intersetorialidade, ou transetorialidade3, é visto 

como a articulação de saberes e experiências destinada ao planejamento, a fim de realizar 

e avaliar as políticas públicas, bem como programas e projetos, no intuito de alcançar 

resultados sinérgicos nas situações complexas. Conforme Junqueira (1998, p. 42), o 

intersetorialidade é introduzido no contexto das políticas públicas como uma ferramenta 

de gestão que pretende apresentar novas estratégias para a solução dos problemas sociais 

complexos, propondo projetos e ações que viabilizem canais de interação entre a 

sociedade e o governo sob um objetivo integrado, conforme visto abaixo:  

 

A intersetorialidade incorpora a ideia de integração, de território, de equidade, 

enfim dos direitos sociais; é uma nova maneira de abordar os problemas 

sociais. Cada política social encaminha a seu modo uma solução, sem 

considerar o cidadão na sua totalidade e nem a ação das outras políticas sociais, 

que também estão buscando a melhoria da qualidade de vida. (JUNQUEIRA, 

1998, p.42). 

 

Para Junqueira (1998), ainda, a intersetorialidade traz novas possibilidades de 

resolver os problemas da população, isso porque a qualidade de vida para os cidadãos 

exige uma visão integrada dos problemas sociais. A intersetorialidade aponta não só para 

a visão integrada dos problemas, mas também é vista como solução; dessa forma, possui 

 
3 Para a autora, o conceito de intersetorialidade dialoga com transversalidade, conceito não tratado neste 

trabalho. 
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fundamental importância para o processo de desenvolvimento das políticas públicas, 

principalmente no ambiente educacional, pois “[...] se materializa no cotidiano da gestão 

à medida que consegue criar consenso em torno de uma meta com a qual todos possam, 

em alguma medida, comprometer- se” (MEC, 2009, p. 25). 

Inojosa (2001) ressalta que a ideia envolve mais do que juntar setores, pois 

destina-se a criar, inovar a dinâmica entre os setores, que se veem trabalhando sozinhos, 

de maneira isolada. Para a autora, é preciso promover uma mudança de paradigma e a 

primeira atitude é o acolhimento desse novo paradigma, para superar aquele modelo 

antigo de separação, disjunção e caminhar para a compreensão, de modo a ultrapassar o 

conhecimento fragmentado, pois as clausuras setoriais não enxergam a diversidade. 

Sposati (2006, p. 134) faz uma observação diferenciada ao ressaltar que, “a 

intersetorialidade não pode ser considerada antagônica ou substitutiva da setorialidade. A 

sabedoria reside em combinar setorialidade com intersetorialidade, e não em contrapô-las 

no processo de gestão”. A autora alerta que o conceito não pode ser visto como um dogma, 

que sempre trará resultados positivos. A intersetorialidade, dentro da ação pública, não 

deve ser encarada como algo absoluto e positivo. Destaca, ainda, que é preciso entender 

que a intersetorialidade possui limites em sua aplicabilidade e que o conceito, na prática 

da gestão pública, significa adotar racional tomada de decisão no processo de gestão. 

As pesquisadoras Cruz e Farah (2016) mostram que o conceito de 

intersetorialidade está em construção e identificam dois sentidos para explicá-lo: o 

primeiro é mais restrito e refere-se às relações internas do setor público e o segundo é 

mais amplo e inclui relações entre os setores públicos, privado e não governamental. No 

primeiro, alguns analistas falam da intersetorialidade como compartilhamento de ações e 

esforços entre setores diferentes e agências da mesma esfera de governo; no segundo 

sentido, incluem outros atores, além dos governamentais; a articulação público-privada; 

ou a parceria entre o poder público e a sociedade. 

Na atualidade, ao ser pensado o atendimento da criança e do adolescente e seu 

desenvolvimento integral, a Educação exerce importante papel na articulação de diversas 

políticas sociais. Um dos desafios da Educação é assegurar ações que garantam 

oportunidades educacionais para os estudantes. Assim, pensar na garantia do direito à 
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Educação envolve proporcionar o acesso, a permanência e o aprendizado, o que exige a 

articulação com outras políticas públicas. 

 

A intersetorialidade supõe trocas sustentadas na horizontalidade das relações 

políticas, gerenciais e técnicas. Não se trata de equivalências, mas, sobretudo, 

do reconhecimento da capacidade que cada política setorial tem a aportar ao 

propósito comum: garantir educação integral às crianças, adolescentes e 

jovens. (MEC, 2009, p. 25). 

  

Assim, a assistência estudantil foi idealizada com ações nas áreas de Saúde, 

Educação, Assistência, Transportes e, portanto, com uma visão intersetorial, para garantir 

o direito à Educação integral. Sua concepção abrange as etapas de informar, planejar, 

executar e controlar a prestação de serviços, de modo a garantir o acesso igualitário aos 

desiguais, pois só será possível tratar os problemas sociais dos alunos,  de maneira 

integrada, ao considerar os sujeitos em sua totalidade e não fragmentados, visto que as 

necessidades não são compartimentadas. 

 

METODOLOGIA 

A abordagem deste trabalho é qualitativa e de natureza exploratória. Foi realizada 

pesquisa bibliográfica relacionada ao tema, no segundo semestre de 2020. A pesquisa 

ocorreu nas bases da Scielo, do Educ@ FCC e no Catálogo de Teses e Dissertações da 

Capes. As buscas nas bases partiram das palavras “Assistência estudantil” e 

“Intersetorialidade”. 

Ao pesquisar, na plataforma Scielo, “assistência estudantil”, foram encontrados 

22 artigos; dez voltados para a assistência estudantil no ensino superior; sete não 

apresentaram correlação com a pesquisa; dois abordam o conceito de assistência 

estudantil; e dois são voltados para a rede federal - antigo Centro Federal de Educação 

Tecnológica (Cefet), hoje denominado IF. 

Na plataforma do Educ@ FCC, na busca de “assistência estudantil”, foram 

identificadas 16 produções, das quais seis voltadas para a assistência estudantil no Ensino 

Superior; duas não dialogam com a pesquisa; uma trata da assistência estudantil nos IFs; 

e sete, abordam a assistência estudantil. 
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Na plataforma da Capes, foram encontradas 309 teses com o tema “assistência 

estudantil”: 19 voltadas para a discussão da assistência estudantil; 45, da assistência 

estudantil no Ensino Superior; sete, referentes aos institutos federais; uma para o antigo 

Cefet; e 232 não tratam da área estudantil, pois envolvem outros tipos de assistência. 

Na busca por “intersetorialidade” e “assistência estudantil”, nas três plataformas - Scielo, 

Capes, Educa FCC -, não foi identificado nenhum artigo. 

Ao utilizar-se, na pesquisa, os termos “intersetorialidade” e “Educação”, 

identificou- se, na plataforma Scielo, 91 artigos: 45, voltados para a área da Saúde na 

Educação; dois apresentam uma discussão teórica sobre intersetorialidade; dois, sobre 

intersetorialidade e Programa Bolsa Família (PBF); e, um, sobre intersetorialidade 

voltado para famílias. 

Quando pesquisadas as mesmas palavras na plataforma Educ@ FCC, foram 

identificados oito artigos relativos à intersetorialidade na Educação; um voltado para a 

intersetorialidade no Ensino Médio; cinco, articulando Educação e Saúde; um, teórico, 

somente sobre intersetorialidade; e um não dialoga com a pesquisa aqui realizada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa mostra que a discussão sobre intersetorialidade ainda é recente, na 

Educação. Há maior frequência de estudos relacionados à intersetorialidade na Saúde e 

Assistência Social. Quando existem, na Educação, são mais frequente a articulação com 

a Saúde, e suas interfaces com o Programa Saúde na Escola ou em ações de saúde 

desenvolvidas na unidade escolar (RAIMONDI et al, 2018; FARIAS et al, 2016; 

BARBIERI; NOMA, 2017). Os textos trazem o conceito de saúde integral e os princípios 

da universalidade, integralidade, equidade e participação social do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Há apenas um caso de articulação dos conselhos na política de educação 

do campo (AGUIAR, COSTA, 2019). 

A intersetorialidade se faz presente no debate da escola integral (CORA; 

TRINDADE, 2015; MOLL et al, 2020) e discute que para ser inclusiva, e poder enfrentar 

as vulnerabilidades são necessários novos arranjos intersetoriais e a promoção de diálogos 

entre as políticas. 
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Nos estudos analisados, também são mencionadas a dificuldade de implementar 

politicas intersetoriais, por falta de espaço coletivo, dificuldades de conciliar as agendas 

dos técnicos envolvidos, falta de capacitação e da existência de protocolos para a 

realização das ações intersetoriais, entre outros pontos. 

A assistência estudantil é pouco pesquisada, em especial no Ensino Médio. Essa 

constatação já era esperada, pois o Pnaes foi criado, inicialmente, para o Ensino Superior, 

e posteriormente ampliado para o Ensino Médio. 

 

CONCLUSÕES 

 

Considerando os diversos aspectos que caracterizam a sociedade, mais 

precisamente no contexto escolar, bem como os desafios enfrentados pela população ao 

longo dos anos na busca pela garantia de acesso aos direitos sociais, nota-se que a 

Educação possui fundamental importância para o desenvolvimento social e econômico 

da sociedade, pois se trata de um fator que categoriza a identidade social do ser humano 

e permite o seu acesso ao conhecimento, além de servir de ponte para a garantia dos 

direitos sociais. 

O tema da intesetorialidade na área educacional e, mais especificamente, na 

assistência estudantil, é pouco explorado. Essa temática aparece com mais frequência na 

área da Saúde e Assistência Social, conforme pesquisas preliminares nas plataformas aqui 

especificadas. 

Considerados os poucos estudos nessa área, faz-se necessário o aprofundamento 

de pesquisas que tratem de ações, programas ou políticas intersetoriais na Educação, de 

modo que possam ser desenvolvidos e aplicados no intuito de proporcionar um 

desenvolvimento integral no âmbito educacional, pois o aluno   não tem somente uma 

necessidade, por isso deve ser visto/tratado globalmente e não de forma isolada e 

fragmentada. 
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A ESCOLA TEM PARTIDO? A FALÁCIA DO PROJETO “ESCOLA SEM 

PARTIDO” 

 
Renan dos Santos Sperandio1 

            

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho analisa o anteprojeto de Lei que dispõe sobre a 

regulamentação do programa “Escola sem Partido” (ESP), bem como as notas técnicas e 

pareceres jurídicos que fundamentam o arcabouço legal do programa, para identificar se 

há qualquer evidência por parte dos idealizadores do programa de que exista algum 

partido nas escolas que precisa ser combatido.  

Para tanto, elencamos como base empírica e fonte documental os dados 

disponíveis no site do movimento “Escola Sem Partido” e do levantamento realizado pelo 

coletivo “Professores Contra o Escola Sem Partido” que trata de todos os projetos de lei 

do programa em tramitação no Brasil na esfera federal, estadual e municipal.  

Além da identificação do tipo de partido que se alega existir nas escolas, partimos 

da seguinte problemática: Existe nos documentos do programa “Escola Sem Partido” 

algum partido ou alguma concepção pedagógica? Essa problemática serve como ponto de 

reflexão para identificar se, de fato, há um partido “oculto” nas escolas, ou se, na 

inexistência deste, o programa “Escola sem Partido” estaria implantando uma ideologia 

partidária nas escolas, utilizando um discurso de combate a um suposto partido que estaria 

imbuído nas práticas escolares.  

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Uma das bases que regem uma pesquisa científica é a sua capacidade de romper 

o aparente e procurar todas as minúcias do objeto pesquisado. Isso porque nem sempre a 

aparência, o que se vê, reflete o real. A ciência visa por meio de métodos e percursos 

sistematizados chegar a uma conclusão que dê conta de analisar o objeto pesquisado na 

sua totalidade. É visando essa compreensão do todo, que tomamos como fundamentação 

teórica o conceito de pseudoconcreticidade abordado por Kosik (1976). A partir da visão 

proposta por este autor, temos condições de ultrapassar a leitura fenomênica do real, 

 
1 Mestre em Educação pelo PPGE-UFES, Graduado em Pedagogia pela UFES, Graduando em História pelo 

Centro Universitário Internacional (UNINTER), renansperandio@hotmail.com 
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saindo do imediato, do aparente, e fazer um desvio capaz de fomentar uma leitura da 

realidade para além do que está aparente.  

Para Kosik (1976, p. 15), “o mundo da pseudoconcreticidade é um claro-escuro 

de verdade e engano”, de modo que, para se compreender a realidade é necessário sair do 

imediato, ou seja, daquilo que se apresenta no aparente e fazer um desvio, para só assim 

se chegar à realidade. Isso porque a realidade não pode ser entendida pelo que se percebe 

à primeira vista, como se essa primeira aproximação fosse capaz de revelar a 

complexidade do que é o objeto na sua essência. 

Dessa forma, a essência e o fenômeno (aparência) são diferentes e contrários, 

porém uma vincula-se ao outro, de modo que a essência não pode existir sem o mundo 

fenomênico, e o fenômeno é a essência em movimento. Ambos estão interconectados em 

uma relação íntima, logo “[...] compreender o fenômeno é atingir a essência” (KOSIK, 

1976, p. 16). 

Kosik (1967) aponta para a superação dessa pseudoconcreticidade, superando a 

visão fenomênica do real e saindo da compreensão simplista da realidade. Inclusive, 

chamando a atenção para a importância de se separar o fenômeno da essência, buscando 

revelar a essência do objeto a partir da demonstração da verdade do caráter fenomênico. 

Nesse sentindo, analisaremos o anteprojeto de lei que trata sobre o programa 

“Escola sem Partido”, bem como as notas técnicas e pareceres jurídicos que visam 

embasar juridicamente o projeto sob o enfoque da pseudoconcreticidade abordado por 

Kosik (1967) com o intuito de analisar os elementos que compõem a realidade, mas que 

não podem ser captados pelo discurso aparente. Desta forma, ao romper com a expressão 

fenomênica, se chega à essência, que apesar de estar interconectada ao aparente, o 

sobrepõe.  

Para se chegar a essa “verdade oculta” que está por trás da aparência de normas 

que visam apenas indicar os direitos do aluno e o dever do professor, é preciso se desviar 

desta manifestação aparente do projeto. Isso porque o projeto de lei em si não consegue 

dar conta de apresentar as diversas facetas que o compõe e que o moldam. E desta forma, 

cabe à ciência, a partir de um esforço sistemático, captar o modo de ser do objeto em si; 

neste caso, do projeto educacional que está implícito no anteprojeto de lei que 

regulamenta o “Programa Escola sem Partido”. 
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A partir daí é possível identificar se o programa “Escola sem Partido”, sob a 

alegação de promover uma “caça às bruxas” aos supostos doutrinadores travestidos de 

professores, não estaria na verdade, de forma sutil, introjetando suas próprias concepções 

pedagógicas para o sistema educacional do país. 

 

METODOLOGIA 

A presente pesquisa assume um caráter de pesquisa documental, por compor, 

assim como afirma Lopes (2016), uma análise que baseia em materiais que não 

apresentam por si só um conteúdo analítico, precisando ser reunidos, classificados e 

distribuídos pelo pesquisador, para se adequarem à pesquisa. Para Moreira (2008), a 

pesquisa documental, apesar de possuir similitudes com a pesquisa bibliográfica, se 

distingue pela natureza das fontes, isso porque as fontes de coleta de dados estão restritas 

aos documentos e é a partir dos documentos que se estabelece uma linha de análise.   

Para tanto, visando analisar qual partido que o Programa “Escola sem Partido” 

visa combater, ou até mesmo buscando elementos que deem base para afirmar que de fato 

há um partido “oculto” nas escolas, tomamos como base documental o PL 246/2019 da 

Deputada Bia Kics, que traz as principais ideias dos defensores do movimento Escola 

sem Partido. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Criado em 2004, o movimento “Escola sem Partido” surge a partir da indignação 

do seu criador, o advogado Miguel Nagib, que segundo aponta Almeida e Caldas (2017), 

teria se indignado com o relato de sua filha, segundo a qual afirmou que seu professor de 

História tinha comparado Che Guevara, um médico revolucionário marxista que 

participou da Revolução Cubana, a São Francisco de Assis, um frade católico da Itália, 

criador da ordem dos mendicantes que balizava sua prática religiosa na pregação, na 

evangelização, no serviço aos pobres e nas diversas práticas voltadas à caridade. 

Almeida e Caldas (2017) afirmam que segundo Nagib, a postura do professor, na 

qual ele não relata em que circunstâncias e de qual forma ocorreu essa comparação, foi o 

bastante para supor que em todas as escolas, públicas e privadas, ocorressem mais do que 

comparações entre guerrilheiros e frades, mas sim uma espécie de doutrinação política.  

A partir disso, no entendimento do ESP, as escolas atualmente, tanto públicas 
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quanto privadas, estão sendo “vítimas do assédio de grupos e correntes políticas e 

ideológicas com pretensões claramente hegemônicas”, e os professores são colocados 

como os principais responsáveis pela “doutrinação política” (ALMEIDA; CALDAS, 

2017, p. 73). 

Portanto, os defensores do “Escola Sem Partido” consideram que os alunos 

possuem uma ação passiva frente ao professor e que o professor abusa da sua liberdade 

de ensinar com o único objetivo de inculcar nos alunos suas próprias convicções políticas. 

Conforme aponta Almeida e Caldas (2017) em uma das audiências públicas sobre o PL 

7180/2014 o autor e principal defensor do projeto, Miguel Nagib, afirmou que na relação 

professor-aluno haveria, de forma geral, uma relação de abuso por parte do professor para 

com o aluno, e que essa relação seria tão agressiva que poderia ser comparada a um 

estupro. 

Visando combater esse “abuso” intelectual empreendido pelos professores, o 

movimento “Escola Sem Partido” criou um anteprojeto de lei que em síntese apresenta 

os deveres do professor, sob a alegação de que, a partir da apresentação destes deveres, 

os professores se sentiriam constrangidos de propagarem ideias político-partidária para 

seus alunos. 

Logo, segundo o próprio Nagib não há um partido na Escola, mas ideias políticas 

partidárias que transitariam entre uma aula e outra.  É importante frisar essa distinção 

para separar “ideias políticas partidárias” de “partido político”. Isso porque, segundo o 

dicionário Houaiss (2004, p. 551), partido “refere-se a uma organização política com 

ideais comuns que tentam chegar ao poder”. Já a Política, segundo Abbagno (2007) é a 

arte ou a ciência de governar. Ainda para Abbagno (2007), ao retomar a ideia de Sócrates, 

a política tem a função de descrever a forma de Estado ideal e traçar os melhores caminhos 

para se chegar a essa forma ideal de Estado.  

Logo, um partido político é aquele que tem um programa estruturado que expressa 

suas visões acerca deste Estado que se quer formar, bem como, possui um estatuto com 

regras que regem a permanência ou não de seus membros. Diante disso, não consta em 

nenhum documento disponível no site do movimento “Escola sem Partido”, qualquer 

comprovação de uma organização partidária dentro das escolas.  

Dito isso, se não há um partido na escola, visto que o próprio movimento afirma 
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que essas doutrinações são ações individuais de alguns professores, não faz sentindo criar 

um projeto para legislar sobre algo que inexiste. Se o que existem são ideias políticas, 

difusas e individuais, isso por si só, não caracteriza a existência de um partido. Sendo 

assim, a Escola que existe não tem partido. Ou seja, não existe uma estrutura organizativa 

que apresente um programa claro para os participantes do corpo escolar, tampouco um 

estatuto que diga os direitos e deveres dos membros desse suposto partido; e por fim, não 

existe qualquer registro ou filiação de alunos ou professores neste “partido-escola”.  

No entanto, quando analisamos o projeto “Escola sem Partido”, percebemos que 

nele existem elementos que visam impor para a escola um tipo de partido. Ao tomarmos 

a própria lei, PL 246/2019 apresentada na Câmara, destaca-se que há uma inclusão de 

ideias do programa nos artigos 23, inciso I, inciso 24, inciso XV, §1º e artigo 227 na 

Constituição Federal (CONGRESSO NACIONAL, 2019). A inclusão prevista na lei traz 

uma posição política-partidária no seu incisso III do art. 1º quando torna obrigatória uma 

neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado.  

Ao ser questionado sobre o que seria essa neutralidade política e como ela poderia 

se materializar na ação pedagógica, em um debate realizado no Canal Futura no dia 19 de 

Julho de 2016, bem como, sobre seus posicionamentos políticos e se isso não iria contra 

a neutralidade que ele defendia para a escola, Nagib foi enfático: 

Estou exercendo minha liberdade de expressão, coisa que o professor não pode 

fazer.  Se o professor tiver liberdade de expressão ele não transferiria o 

conhecimento aos seus alunos. Se ele tivesse liberdade de expressão seus 

alunos não teriam liberdade de consciência e de crença (ESCOLA SEM 

PARTIDO, 2016)2. 

 

Ou seja, segundo ele, seu posicionamento político é válido, tendo em vista que ele 

sim poderia usar a sua liberdade de expressão, mas o professor não, porque segundo ele, 

a liberdade de Cátedra do professor não lhe permite isso. Esse pensamento pode ser 

constatado ao prosseguir sua fala afirmando: “[...] Se eu quiser xingar o professor eu 

xingo! Coisa que o professor não pode fazer [...]” (IDEM, IBIDEM). 

Neste caso, vemos um professor que é refém dos seus alunos. Os mesmos alunos 

que segundo Nagib não têm capacidade de resistir às doutrinações dos professores.  

É um argumento surrado o de que o aluno não é uma folha em branco, de que 

uma criança de 12 anos sabe perfeitamente dialogar com o professor [...] com 

 
2 Cf. Escola Sem Partido: Sala Debate – Canal Futura. 2016. Disponível em: 

<https://youtu.be/J2v7PA1RNqk> Acesso em: 19/04/2020. 
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um [professor] militante. [...] Isso é um argumento de gente sonsa [...]. E mais, 

é um argumento que é típico dos abusadores que procuram minimizar a 

gravidade dos seus atos, apelando para a condição pessoal de suas vítimas. [...] 

Digo mais, é um argumento típico também dos estupradores (NAGIB apud 

ALMEIDA; CALDAS, 2017, p. 74). 

 

Portanto, a partir da negação da autenticidade da escola e da afirmação de que ela 

não estaria cumprindo seu papel conforme consta na Constituição Federal,  o programa 

“Escola Sem Partido”, sob a égide de combater uma suposta partidarização da escola, 

acaba por instituir fundamentos partidários na estrutura da escola. Logo é preciso nos 

atermos ao óbvio: Se a escola não tem partido; portanto, o projeto versa sobre algo que 

inexiste. Portanto, ele não passa de uma falácia, mero sofisma.  

 

CONCLUSÕES 

Além de ser inconstitucional, o programa “Escola sem Partido” consegue 

partidarizar a escola. Os ideólogos deste movimento acusam a escola e os professores 

daquilo que eles intentam fazer. E de certo modo, ao se construir um movimento contra 

o programa “Escola Sem Partido”, acaba-se por validar por adesão que a escola tem 

partido. Todavia, a falácia do programa está no fato que ele, o Projeto de Lei, legisla sobre 

algo que não existe. Pois se a escola não tem partido, logo, não há razão para um projeto 

que faça a escola ser o que ela já é. 

O que o movimento ESP quer é, ao pautar uma discussão contra uma “escola com 

partido”, criar base para que a partir da suposta luta contra a partidarização da escola, sob 

o discurso de neutralidade, fundamentar concepções político-partidárias nas práticas 

escolares. Ou seja, o “Escola sem partido” cria regras de uma escola que, pela negação 

do que não pode ter e ser, acaba sendo a escola que eles querem que seja; logo, a escola 

passa a ter um partido. 

A luta contra o Programa “Escola sem Partido” não se trata de uma resistência que 

visa manter um partido na escola, pelo contrário, trata-se de uma postura de quem quer 

manter a escola, e principalmente a escola pública, uma escola livre, laica, de qualidade 

e para todos. 
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BNCC E PPP: A ADAPTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO A 

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR EM UMA ESCOLA DO 

MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN.  

 

Crisnaria Avelino Martins; Francisca de Fátima Araújo Oliveira 

             

INTRODUÇÃO 

Este trabalho é parte da pesquisa de mestrado, sobre a reelaboração do projeto 

político-pedagógico - PPP de uma escola municipal de Itajá/RN a Base Nacional Comum 

Curricular, através do Programa de Apoio a Base Nacional Comum Curricular-ProBNCC. 

O estudo parte do seguinte questionamento: de que forma a reelaboração do PPP em 

consonância com a BNCC vem sendo encarado pelo corpo docente e 

técnico/administrativo de uma escola municipal de Itajá/RN? Nosso objetivo é 

compreender como o corpo docente da escola entende a necessidade de reformular o PPP 

da escola, alinhado a BNCC. Sabemos que as respostas não se esgotam em uma única 

pesquisa, mas as pesquisas são necessárias, principalmente, para darem subsídios a 

estudos futuras. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) é um instrumento que organiza o trabalho 

pedagógico da escola e pode ser um mecanismo para  gestão democrática. Nota-se a sua 

importância para a efetivação dessa concepção de gestão escolar, mas a mesma só será 

realizada se além do amparo legal proposto pela Constituição Federal, em seu artigo 206, 

inciso VI diz que a gestão democrática do ensino público na forma da lei. A gestão 

democrática é reafirmada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei de nº 

9.394/96 (LDB), se houver o envolvimento da comunidade escolar nos processos de 

tomada de decisão.  

De acordo com Veiga (2001, p. 20), o Projeto Político-Pedagógico (PPP): 

 é entendido como a organização do trabalho pedagógico da escola e 

deve levar em consideração os seguintes aspectos: finalidades da 

escola, estrutura organizacional, currículo, tempo escolar, processo de 

decisão, relações de trabalho e avaliação. (VEIGA, 2001, p. 20) 

 

 Portanto, o PPP aponta os caminhos que a escola seguirá, o que a escola é, e o 
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que ela há de se tornar com a ação coletiva. 

Em âmbito legal, a BNCC surge por legalidade de acordo com a promulgada da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 que prevê, em seu Artigo 210, a 

Base Nacional Comum Curricular. Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o 

ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos 

valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. 

 Posteriormente é aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que em seu Artigo 26 regulamenta uma 

base nacional comum para a Educação Básica. O Plano Nacional de Educação (2014-

2024) – Lei 13.0052014 – trouxe também a discussão sobre a necessidade da construção 

de uma Base Nacional Curricular Comum (BNCC), que começou a ser discutida no ano 

de 2015. 

 Segundo o documento da BNCC a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é 

um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de 

aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica. (BRASIL, 2016)  

O objetivo principal como constava no documento introdutório da BNCC, era 

oferecer subsídios às propostas curriculares, trazendo a preocupação com as 

especificidades que caracterizam as escolas brasileiras (BRASIL, 2016). 

 Tal objetivo apontava para a necessidade de que a BNCC não ignorasse o campo 

próprio das escolas, os pensamentos e concepções sobre ensino e educação que nelas 

estavam presentes, bem como as questões relacionadas com o ensino e a aprendizagem 

dos alunos. Defendemos que o documento final da Base Curricular Comum Nacional não 

deve ser a única referência para as escolas.  

É preciso tanto em sua construção quanto em sua implementação ouvir o que 

professores, estudantes e comunidade pensam desse processo. Nesse sentido, torna-se 

absolutamente necessário pensar num Projeto Político-Pedagógico que possa dialogar 

com a Base Curricular e suas possíveis inovações garantindo o direito e a valorização da 

intervenção de todos nessa construção.  

Na aspiração de um novo parâmetro de Currículo nacional traz também a 

necessidade de se pensar a reformulação dos PPPs das escolas com base nesse parâmetro 
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curricular em âmbito nacional. É nesse contexto que é importante pensar e pesquisar 

como as escolas públicas estão encarando essa nova realidade de reformular seus 

respectivos PPP mediante a BNCC, como as escolas estão sendo orientadas? Sua 

autonomia é respeitada? Essas são questões necessárias a serem levantadas para se 

compreender como essas novas questões chegam até o piso da escola. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa é denominada qualitativa por considerarmos mais apropriada para a 

área de educação e, principalmente para atender as necessidades dos objetivos da nossa 

pesquisa, pois, nossa análise pela própria natureza do objetivo, perpassa à interpretação 

de dados à luz da pesquisa qualitativa, compreendemos a pesquisa qualitativa como posta 

por Minayo (2009, p.21) que a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares 

[...] ela trabalha com o universo dos significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos. (MINAYO 2009) 

Essa pesquisa foi realizada em uma escola do município de Itajá/RN e o 

instrumento utilizado para a coleta de dados foi o questionário estruturado, com cinco 

perguntas, aplicado por meio de um aplicativo das redes sociais (whatsapp). Conforme 

Santos (2004), os procedimentos são: [...] Métodos práticos utilizados para juntar as 

informações necessárias à construção dos raciocínios em torno de um 

fato/fenômeno/processo. (SANTOS, 2004) por ser considerada uma técnica que atenda 

ao objetivo da pesquisa conforme as necessidades do pesquisador para com os 

entrevistados.  

Os questionários foram aplicados em uma escola municipal do município de 

Itajá/RN com os seguintes sujeitos: um professor, um diretor e um supervisor. Para a 

escolha da Instituição campo de pesquisa foi usado como critério de seleção, a escola com 

o maior porte do município (maior montante de alunos matriculados) aqui denominada 

de forma fictícia Escola Municipal Pontes.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao perguntar à professora colaboradora, como a escola está sendo orientada na 
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nova realidade da implementação do ProBNCC de reformular o PPP alinhado à BNCC, 

ela explana que “primeiro os supervisores da escola passaram por uma formação” (na 

Secretaria de Educação do Estado do RN) e, posteriormente “ocorreu um fórum, o 

primeiro encontro para reformulação que foi nesse mês de outubro, na escola, [...] se 

reuniram com os professores [...] a partir desse fórum os professores tiveram a 

oportunidade de participar dessa reformulação”.  

Já a diretora da escola, sobre a mesma questão, explica que “as etapas/encontros 

de reformulação do PPP vem acontecendo desde o final do ano de 2017 quando nos 

reunimos para de acordo com a BNCC, reformular o nosso projeto. Eu estou participando 

dessas etapas fazendo estudos, leituras para assim contribuir neste processo”.  

O documento de Orientações para Reformulação dos Projetos Pedagógicos (PPS) 

determina que “a partir de 2019, os professores deverão ser formados para o trabalho com 

os novos currículos”. A formação deve se dar não apenas em atividades oferecidas pelas 

equipes centrais “[...] mas também no dia-a-dia das escolas, a partir da atuação da equipe 

gestora como condutora desse processo formativo”. (BRASIL, 2018, p. 1), são nominadas 

10 etapas para a reformulação do PPP alinhado a BNCC, pelas falas da professora e 

diretora, a escola encontra-se na primeira etapa a de “envolvimento e sensibilização da 

equipe da escola para o trabalho” (BRASIL, 2018, p. 2). 

O documento de Orientações para Reformulação dos Projetos Pedagógicos (PPS) 

deixa claro que o processo de revisão do PPP “deve acontecer de maneira paralela (e não 

anterior) ao início da formação de professores no dia a dia da escola.” (BRASIL, 2018, 

p. 2) o que contrasta com o que a diretora socializou que seu processo de reformulação 

que já vem acontecendo desde 2017. 

Questionada a respeito de como o corpo docente da escola reflete sobre a 

reformulação do PPP diante da BNCC, a supervisora demonstrou positividade no 

alinhamento do PPP e BNCC, em que ela ver aspectos positivos: “Sim, teremos a 

efetivação do currículo; planos voltados para as competências e habilidades dos alunos; 

poderemos ter um olhar diferenciado para os processos de ensino e aprendizagem”. 

 Já a professora ver outro lado do alinhamento, pois para ela “a escola ela já tem 

um currículo, e a BNCC chega se colocando como se a escola não tivesse um currículo 

[..] como se não acontecesse experiências de vida dentro dessa escola.” 
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O caderno de Orientações para revisão dos Projetos Pedagógicos ver a 

potencialidade da implementação dos novos currículos, “a revisão dos PPs torna-se ainda 

mais central”, em que o documento ganha uma função adicional: “garantir a apropriação 

dos novos currículos e a reflexão sobre como trabalhá-los, dentro e fora da sala de aula, 

por parte de toda a comunidade escolar”. (BRASIL, 2018, p. 1) 

Quanto à autonomia da escola mediante esse novo cenário de reelaboração do PPP 

alinhado a BNCC, a professora afirma que a autonomia não é respeitada, pois ela 

transparece que “a escola assume o posicionamento que já tem um currículo, ela não 

necessitaria de uma base que está sendo imposta de cima para baixo, [...] eu penso que a 

escola irá perder sim, perde muita autonomia com essa reformulação do PPP alinhado a 

BNCC.” 

A supervisora diz que “a escola tem sim autonomia em realizar a reformulação do 

PPP, como também visa seguir o estado e a BNCC.” Já a diretora acredita que a escola 

tem autonomia “Sim, até porque a escola já possui seu projeto próprio.” 

Pacheco acredita que a chave para o desenvolvimento da educação seja a tão 

sonhada autonomia plena em que “a escola Cumpre dar a cada estabelecimento o máximo 

de autonomia possível e essa regra é a grande regra de ouro da educação. As escolas só 

voltarão a serem vivas, progressistas, conscientes e humanas, quando se libertarem (...) 

assumindo todas as responsabilidades.” (Pacheco, 2018, p.97-98) 

Já Freire conceitua a autonomia como ato emancipatório, que perpetua durante 

toda a vida do ser humano em que “ninguém é autônomo primeiro para depois decidir. A 

autonomia vai se constituindo na experiência de várias e inúmeras decisões, que vão 

sendo tomadas [...] ninguém é sujeito da autonomia de ninguém.” (Freire, 1996, p. 107) 

Este artigo procurou compreender as primeiras percepções de docentes e técnico-

administrativos de uma escola do município de Itajá/RN acerca da reformulação do 

Projeto Político-Pedagógico-PPP alinhado a Base Nacional Comum Curricular-BNCC. 

A BNCC é um documento recém - implementado em âmbito brasileiro, que chegou as 

escolas para serem alinhados aos seus respectivos PPPs. Buscamos responder a três 

questões: 1) a forma como a escola está encarando a nova realidade de reformular o PPP 

alinhado a BNCC; 2) as orientações que a escola está recebendo para o processo de 

reformulação do PPP; 3) se a autonomia da escola está sendo respeitada nesse processo. 
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Conforme as entrevistas cedidas pela professora, diretora e supervisora, podemos 

considerar algumas percepção ao responder às questões propulsoras deste artigo. Assim 

a escola denominada Escola Municipal Pontes está encarando a nova realidade de 

reformular o PPP alinhado a BNCC de maneira dividida, a direção e supervisão acreditam 

que esse alinhamento beneficiará um currículo definitivo e que contribuirá para 

melhoraria do ensino básico municipal. Já a professora demonstra preocupação em perder 

a autonomia e identidade curricular da escola com a implementação da BNCC e a 

reformulação do PPP. 

A Escola Municipal Pontes está sendo orientada através de formações promovidas 

pela Secretária de Educação do Estado do Rio Grande do Norte aos profissionais da 

supervisão pedagógica e diretores, nessa formação foram dados os passos iniciais a serem 

trilhados até a consolidação da reformulação do PPP da escola articulado a BNCC. A 

escola encontra-se na primeira etapa de envolvimento e sensibilização da equipe da escola 

para o trabalho, dos dez momentos estipulados pelo documento Orientações para 

Reformulação dos Projetos Pedagógicos (PPS). 

A percepção de autonomia da escola é divergente entre supervisora e diretora para 

com a professora, em que a diretora e supervisora veem a autonomia da escola como 

respeitada, pois só pelo fato de estarem participando na reformulação do PPP de acordo 

com a BNCC, elas sentem-se autuando com autonomia nas decisões da escola. Já a 

professora acredita que a autonomia da escola está em risco com a implementação de uma 

base curricular imposta e verticalizada na escola, desconsiderando o currículo já 

existente, no âmbito escolar. O documento orientador dos PPs deixa claro que o processo 

de revisão do PPP deve acontecer de maneira paralela (e não anterior) ao início da 

formação de professores no dia a dia da escola, segundo a fala da diretora o alinhamento 

do PPP a BNCC deu-se antes do processo municipal de adaptação do PPP a BNCC.  

 Essa pesquisa é de caráter inicial, assim será uma mostra para pesquisa 

subsequente a respeito da reformulação do PPP da escola em consonância com a BNCC, 

na qual iremos aprofundar esses e outros aspectos acerca do objeto de estudo. 
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POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS NO TERRITÓRIO DO VELHO CHICO: IMPACTOS NO 

PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO 
 

Solange Balisa Costa1; Adenilson Souza Cunha Júnior2 

            

INTRODUÇÃO 

O estudo sobre as “Politicas Públicas Municipais para a Educação de Jovens e 

Adultos no Território do Velho Chico3: impactos no processo de escolarização”, se 

constitui como uma pesquisa de mestrado, em andamento, que tem como propósito 

analisar como as políticas públicas municipais para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

interferem no processo de escolarização dos(as) educandos(as) dessa modalidade 

educativa. Para tanto, busca identificar quais as políticas públicas municipais existentes 

para EJA no território, como elas se apresentam nos documentos oficiais dos municípios, 

bem como inferir sobre a relação entre essas políticas e o processo de escolarização dos 

estudantes. A pesquisa em desenvolvimento está sendo realizada na microrregião do 

Território, agregando as cidades de Bom Jesus da Lapa, Serra do Ramalho, Sitio do Mato 

e Paratinga.  

 Tal estudo mostra-se relevante pela nessecidade de aprofundar as pesquisas acerca 

das politicas públicas para a EJA, ainda insipiente na literatura educacional. Bonetti 

(2011) define política pública como sendo a intervenção do Estado na realidade social, se 

constituindo, portanto, como uma via de acesso para garantir a conquista dos direitos 

sociais, no qual o direito à educação se insere. Por ser a EJA um campo educativo 

complexo, dado às condiçoes de sua oferta, muitas vezes entendida como uma educação 

de segunda categoria, entendemos que as políticas públicas sao decisivas para possibilitar 

a transformaçao na vida dos sujeitos por meio do acesso a educação, a sua garantia 

enquanto direito subjetivo, e o cumprimento de suas finalidades para consecução de uma 

sociedade mais igualitária. 

 
1 Mestranda do programa de Pós Graduação em Educação (PPGED), pela Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB). E-mail: solbalsisa@hotmail.com. 
2 Doutor em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professor permanente do Programa de 

Pós-graduação em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 

adenilsoncunha@uesb.edu.br 
3 O conceito de Território de Identidade dialoga de forma muito particular com a visão multidimensional 

do desenvolvimento, na medida em que as identidades são estabelecidas por um conjunto de elementos 

diversos: ambientais, sociais, culturais, econômicos e político. (PERAFÁN; OLIVEIRA, 2013) 
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 O estudo se pauta em uma abordagem qualitativa de pesquisa, metodologicamente 

de natureza fenomenológica, o que permite diferentes olhares sobre o fenômeno 

educacional. Tem como participantes 4 gestores e 4 docentes dos respectivos municípios. 

Para produção dos dados, foram realizadas a análise documental, pesquisa bibliográfica, 

entrevista semiestruturada e questionários.  Na análise dos dados utiliza-se a técnica de 

análise do conteúdo, e por meio da qual se espera compreender a realidade das politicas 

públicas municipais dos 4 munícipios pesquisados e quais suas implicações no processo 

de escolarização dos(as) educandos(as) da EJA. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 As politicas públicas emergem de demandas, necessidades e interesses da 

sociedade sob suas variadas formas de organização, sejam elas, civil, jurídica por meio 

de grupos, movimentos ou instituições. Para Souza (2006), política pública é um “[...] 

campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, colocar o governo em ação e/ou 

analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no 

rumo ou curso dessas ações (variável dependente)” (SOUZA, 2006, p. 26). Assim, elas 

são necessárias no atendimento das demandas que geralmente parte de reivindicações 

relativas aos direitos sociais no âmbito legal e prático, bens e serviços públicos advindos 

de atores políticos e atores sociais processados em politica. Na atualidade, as politicas 

públicas tornam-se cada vez mais essenciais para o combate às desigualdades sociais, 

com fomento à ações que promovam a igualdade de oportunidades a toda população, 

especialmente as menos favorecidas economicamente, a começar pela garantia do direito 

à educação. 

 Nesse sentido, as políticas educacionais pertencem ao grupo de políticas públicas 

sociais do país, cujo elemento de normatização é o Estado, guiado pela sociedade civil, 

com o intuito de garantir o direito universal à educação de qualidade e o pleno 

desenvolvimento do educando. Dessa forma, temos como elementos que normatizam o 

campo da EJA, os marcos legais: Lei nº 9.394/96;  Parecer nº 11/2000 do Conselho 

Nacional de Educação; Parecer CNE/CEB nº 6 de 7 de abril de 2010; Resolução 

CNE/CEB nº 3, de 15 de julho de 2010; Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004; 

Resolução Nº 239, de 12 de dezembro de 2011; a oferta da educação para jovens, adultos 
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e idosos não perpassa somente pela LDBEN, mas é regida por decretos, pareceres, 

resoluções e portarias, conceitos e princípios que demarcam o lugar de pertencimento 

dessa modalidade no cenário das políticas públicas. De tal modo, é preciso compreender 

que tudo que temos hoje na legislação brasileira, em especial para a EJA, é fruto de uma 

grande batalha como nos lembra Jamil Cury: “todo o avanço da educação escolar, além 

do ensino primário, foi fruto de lutas conduzidas por uma concepção democrática da 

sociedade em que se postula ou a igualdade de oportunidades ou mesmo a igualdade de 

condições de vida.” (CURY 2002, p. 247). 

  Entretanto, a efetivação das políticas educacionais em todo país está longe de ser 

um direito consolidado capaz de promover a igualdade social entre os sujeitos. Prova 

disso, são os resultados educacionais onde podemos contatar ainda muitas pessoas fora 

da escola e com pouco desempenho processo de escolarização. Pesquisa mostra que dos 

50 milhões de pessoas de 14 a 29 anos do país, 20,2% (ou 10,1 milhões) não completaram 

alguma das etapas da educação básica, seja por terem abandonado a escola, seja por nunca 

a terem frequentado. (PNAD Educação 2019).  Esse e outros fatores só contribuem para 

o aumento das desigualdades educacionais da população brasileira. 

 Freire (2005, p. 64) propõe uma relação intrínseca entre educação e Politica, na 

medida em que a relação com a educação nunca é neutra e ultrapassa qualquer campo 

temático ou programático. Do mesmo modo nós pesquisadores somos sensibilizados a 

olhar o contexto que se insere as politicas públicas educacionais e perceber os entraves e 

as possibilidades da transformação pessoal e social dos sujeitos e da realidade 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa caminha na abordagem qualitativa, tendo como método de 

investigaçao a fenomenologia. Tem como lócus de pesquisa o Território de Identidade do 

Velho Chico, que agrega 16 municípios da Bahia.  Para esse estudo, focalizamos a 

microrregião de Bom Jesus da Lapa. Esta microrregião é formada pelos municípios de 

Bom Jesus da Lapa, Paratinga, Sitio do Mato e Serra do Ramalho.  

Desse modo, faz parte da pesquisa os 4 secretários de educação dos 4 munícipios 

pesquisados e 4 docentes, sendo 1 de cada cidade. Como instrumentos para produção de 

dados, foram utilizados a entrevista semiestruturada para os gestores e os docentes, e 
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questionário (somente para o gestor), a fim de obter informações acerca do objeto de 

estudo. Tambem foi utilizada a pesquisa bibliográfica em torno das politicas públicas para 

a EJA e análise documental  referente as legislações de cada munícipio para compreender 

a realidade à luz do que propõe a legislação brasileira estabelecida para a EJA. Mediante 

esse processo, aplicar-se-à técnica de Análise de Conteúdo, com base nos pressupostos 

de Bardin (2011) para interpretação dos dados produzidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES PRELIMINARES 

A pesquisa propriamente dita ainda encontra-se em execução. Entretanto, já se 

podem elencar alguns resultados mediante o processo de produção de dados conforme a 

metodologia estabelecida. Os resultados que antecede o desfecho final dessa investigação 

mostra que a Educação de Jovens e Adultos ainda não é garantida como prevê o artigo 37 

da LDB nº 9494/96 que defende a oferta do ensino de acordo com a especificidade desse 

público. Ao analisar as falas dos entrevistados, os documentos e os questionários, 

constata-se que a EJA não é vista como prioridade, pelos menos 3 dos municípios 

pesquisados. Há poucos investimentos tantos estruturais quantos pedagógicos na 

organização da oferta como denota o quadro a seguir.  

Quadro 01: Situação das politicas e ações da EJA nos municipios. 

 

               MUNICIPIO 

POLITICAS/ações 

BOM J. DA 

LAPA 

PARATINGA SERRA DO 

RAMALHO 

SITIO DO 

MATO 

Plano Muncipal de Educação Sim Sim Sim Sim 

Proposta Curricular para EJA Em 

tramitação 

Em tramitação Em 

tramitação 

Em tramitação 

Chamada Publica para matricula Sim  Sim  Sim  Nao se aplica 

Documentos: Matriz curricular 

especifica, pareceres... 

Sim  Não   Sim  Nao se aplica 

Formação de professores para EJA Sim  Nao se aplica Nao se 

aplica 

Nao se aplica  

Projetos ou programas  especificos  Sim  Não se aplica Não se 

aplica 

Não se aplica 

Assistencia ao estudante 

(materiais, alimentação...) 

Sim  Não se aplica Não se 

aplica 

Não se aplica 

Fonte: Própria (2021). 

 A única politica comum existente entre os munícipios são os Planos 

Municipais de Educação onde consta metas que direcionam a EJA. Mesmo estando em 

vigor não garante a implementação da oferta da educação a todos cidadãos como lhe é 

assegurada no artigo 205 da LDB. Vejamos a tabela abaixo o perfil desses municípios: 

Tabela 01: Perfil da oferta da educação municipal 
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 Populaçã

o 

estimada 

Numero de Matricula 

2019 

Escolas que ofertam 

EJA 

Turno da 

oferta 

2019 EJA Sede Sede Campo Diur. Not. 

BOM J. DA LAPA 69.148 14.991 2.295 8 25 - X 

PARATINGA 32.000 6.497 383 3 6 - X 

SERRA DO 

RAMALHO 

31.472 7.312 164 1 4 - X 

SITIO DO MATO 13.012 2.820 40 1 - X - 

Fonte: Própria 2021 – Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do Censo 

Escolar/INEP 2007 – 2019 

 Os dados mostram um cenário de negação de direito extremamente estupido, 

sobretudo no municipio de Sitio do Mato, onde o ensino é ofertado durante o dia junto ao 

ensino regular e em apenas em 1 escola. Além disso, os alunos que residem no campo em 

Sitio do mato não têm oportunidade de estudar, pois as escolas foram nucleadas e não foi 

considerada nesse processo a especificidade desses sujeitos. De um modo geral não 

existem investimentos de politicas públicas para a EJA; prova disso é a carência das 

legislaçoes municipais e falta de formação especificas para os professores que atuam 

nessa modalidade. 

 Na análise documental, exploramos o PME e verifica-se que há estrategias 

apropriadas à realidade educacional dos municipios. Contudo, grande parte destas não 

foram implementadas desde a promugação da Lei no ano de 2015, considerando que já 

se encontra na metade do periodo de vigência. Os dados abaixo foram examinados 

mediante as entrevistas e questionários e mostram um pouco desse monitoramento. 

Quadro 02: Quantitativo de Estrategias Implementadas referentes as metas da EJA no PME (2015-2025). 

Municipio Meta 08 Meta 09 Meta 10 

Nº de Estrat. Implem. Nº de 

Estrat. 
Implem

. 
Nº de Estrat. Implem. 

BOM J. DA LAPA 4 3 10 6 7 1 

PARATINGA 13 4 8 1 5 0 

SERRA DO 

RAMALHO 

8 1 4 1 2 0 

SITIO DO MATO 7 0 6 0 8 0 

Fonte: Própria 2021 

 Este quadro mostra a inconsistencia dos muncipios na implementação das 

politicas de EJA. Em Sítio do Mato, onde nenhuma estratégia ainda foi cumprida, o 

coordenador entrevistado afirma que a gestão municipal age como se tudo estivesse 

acontecendo, inclusive no monitoramento das ações governamentais. Conforme Di Pierre 

(2005) não pode creditar que o baixo perfil de escolariazação da populaçao jovem e adulta 
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no país às lacunas do marco juridico, pois existem as legilaçoes e diversos acordos 

internacionais. Como se vê esse processo limita-se no ambito da execução das politicas 

educacionais.  

 A ausência efetiva da participação do municipio quanto a elaboraçao, execução e 

implentação de politicas públicas para EJA no Territorio do Velho Chico, por meio dessa 

amostragem revelam que as demandas e necessidades educativas dos jovens e adultos, 

quando consideradas, foram abordadas com políticas marginais, de caráter emergencial e 

transitório, subsidiárias a programas de alívio da pobreza (DI PIERRO, 2005). Essa 

precariedade implica diretamente no processo de escolarização dos(as) educandos(as) 

dessa modalidade, pois a evidências comprovam o crescimento de pessoas jovens, adultos 

e idosos fora da escola, com redução do número de matriculas e onde elas existem 

crescem a evasão e consequentemente o baixo desempenho do alunos. 

  A análise mostra que os sujeitos da EJA não encontram motivos que os faça 

estudar, pois os municipios não proprocionarem condiçoes de acesso e permanência ao 

processo de escolarização. Uma vez matriculado, o ensino na maioria das vezes não 

correspondem as expectativas do alunado, visto os professores caminham sem um 

direcionamento. A escolarizaçao oferecida não faz sentido com o mundo da vida 

experienciados por esses sujeitos. 

 

CONCLUSÕES PROVISÓRIAS 

A realidade da EJA, revelada através de um estudo sistematizado, nos possibilita 

pensar enquanto território a urgência de fortalecimento das políticas para esse campo da 

educação no que tange aos aspectos estruturais, pedagógicos e sociais na consolidação 

desse direito conquistado na construção política e histórica desse país. 

Há uma carência ainda de politicas voltadas para a EJA considerando o que 

demarca a legislação nacional. Entre as politicas identificadas, em especial no PME, na 

prática elas ainda estão longe de serem efetivadas. Os gestores camuflam a realidade e a 

sociedade não se dá conta da gravidade da negação do direito a educação. Entretanto, os 

sujeitos da EJA veem uma luz à medida que passa pela aprovação e implementação do 

Referencial Curricular para a EJA, construído em parceria com o Estado, pois só assim 

as secretarias de educação junto aos seus profissionais terão um subsidio para gerir esse 
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campo do ensino. 

A falta de compromisso dos gestores municipais no gerenciamento de politicas 

para a EJA faz com que a escolarização dos jovens e adultos sejam cada vez prejudicadas 

aumentando assim a exclusão social e nos impõe o desafio de lutar pela igualdade de 

oportunidade que se fundamenta na Constituição Federal. Estas são apenas algumas das 

evidências preconcebidas no decurso dessa pesquisa, onde muitos aspectos de negação 

de direitos no âmbito das politicas educacionais ainda serão desvelados. 
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O BRINCAR NOS DOCUMENTOS OFICIAIS PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL DE MUNICÍPIOS DO SUDESTE GOIANO À LUZ DA TEORIA 

HISTÓRICO-CULTURAL 

          

Maria Paula Machado 1; Janaína Cassiano Silva 2; 

            

INTRODUÇÃO 

Adentrar as questões relacionadas a infância, requer um olhar atento e cuidadoso, 

assim como pensar as políticas públicas que embasam a educação infantil é essencial. 

Foram essas as inquietações iniciais para a construção da temática a ser estudada. Para a 

Teoria Histórico-cultural, a criança é compreendida como um ser histórico, que está em 

constante movimento e desenvolvimento, assim, reiteramos a “constituição da criança e 

de sua humanização pela via da concepção de um sujeito concreto” (SILVA, 2013, p.22). 

Ademais, os autores da Psicologia Histórico-Cultural enfatizam a importância do brincar 

para o desenvolvimento da criança. A brincadeira possibilita a reprodução do mundo em 

que vive, assim como permite que “assimilam a linguagem da comunicação e 

desenvolvem formas de conduta, pois aprendem a levar em conta suas ações com as dos 

outros e se ajudar mutualmente, generalizando essas ações para situações reais” (ARCE, 

2004 apud MARSIGLIA, 2011, p.47). Além disso, a brincadeira possibilita a imaginação, 

a fantasia, a incorporação de diferentes papeis, a imitação do mundo real e dos adultos 

pela criança 

O presente trabalho faz parte do projeto de mestrado, em andamento, do programa 

de Pós-Graduação em Educação PPGEDUC da UFCAT. O tema da pesquisa se articula 

com pesquisas já realizadas na área da educação infantil no âmbito da graduação, 

especificamente em compreender como as brincadeiras norteiam o trabalho dos 

profissionais que atuam no contexto da pré-escola. Dessa maneira, nos propomos a 

identificar e analisar como a Teoria Histórico-Cultural e o brincar estão postos nos 

documentos oficiais dos municípios do sudeste goiano no que se refere à educação 

infantil.  

 
1 Mestrado em Educação, UFCAT, mariapaulamp07@hotmail.com 
2 Mestrado em Educação, Psicologia, janacassianos@gmail.com 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Teoria Histórico-Cultural surgiu por volta de 1920, no que se chamou de crise 

na psicologia. Vygotsky a partir dos pressupostos do materialismo histórico dialético 

propiciou em um contexto da revolução soviética, o surgimento da psicologia histórico 

cultural. Manica (2018, p.24) aponta que tal surgimento se deu “[...] em um contexto 

social, político e ideológico de superação do capitalismo, um contexto que buscava nos 

estudos dos trabalhos de Marx e Engels abrir uma gama de possibilidades para o 

surgimento de uma sociedade nova e de um homem novo [...]”. Para a Teoria Histórico-

Cultural, o homem é um ser sócio histórico, a essência do trabalho educativo consiste no 

“[...] ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 

humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” 

(SAVIANI, 2003, p.13). Pautando nessa ideia, a educação exerce um papel fundamental, 

pois é a “forma pela qual o homem assimila o mundo para se tornar humano, o homem 

aprende a ser homem o que implica o trabalho educativo” (SAVIANI, 2008 apud 

CEREZUELA; MORI, 2015, p.1261). Logo, a educação é um processo com um propósito 

sistematizado e intencional em que os “homens se apropriarem dos conteúdos já 

elaborados pela humanidade” (FACCI, 2004 apud CEREZUELA; MORI, 2015, p.1261). 

Duarte (2001) defende que o ideal da educação é aprender a aprender e não 

aprender o máximo, assim sendo, a educação deve cumprir também uma função social. 

Nesse sentido, para pensar a educação infantil, na Psicologia Histórico-Cultural, é 

importante pensar o processo de interação com o ambiente social e o natural no processo 

de desenvolvimento, com isso, é relevante “dirigir a atividade da criança para o 

conhecimento da realidade e para o domínio – por meio da palavra – do saber e da cultura 

da humanidade, desenvolver concepções sociais” (KOSTIUK, 2005, p.44). 

Assim, o conceito de desenvolvimento, infância, aprendizagem se faz pertinente 

e norteador para compreender as ações pedagógicas na educação infantil, com isso, vários 

fatores estão ligados e também influenciam no processo de desenvolvimento da criança. 

Ademais, nesse processo o educador é essencial, visto que “é aquele que faz mediação da 

criança com o mundo de forma intencional, buscando as máximas possibilidades de 

desenvolvimento individual” (MARSIGLIA, 2011, p.36.) Nessa perspectiva, é 
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importante a articulação entre o brincar enquanto condição propiciadora de 

desenvolvimento, o cuidar e o educar (SILVA, 2012). 

Durante o processo de medição para a aquisição do desenvolvimento, a 

apropriação da cultura é fundamental, é o que Vygotsky aponta que deve ocorrer dentro 

do desenvolvimento iminente, ou seja, é quando a criança não consegue realizar 

atividades independentemente, mas consegue desenvolver e resolver com um 

determinado auxílio. Por outro lado, o desenvolvimento efetivo é caracterizado como 

aquilo que a criança consegue fazer de forma autônoma, refere-se ao “nível de 

desenvolvimento das funções psicointelectuais da criança que se conseguiu como 

resultado de um específico processo de desenvolvimento já realizado” (VYGOTSKY 

apud MARSIGLIA, 2011, p.37). 

Visando discutir a gama de fatores que explicam o desenvolvimento, um ponto 

relevante nessa perspectiva é que a criança inicia esse processo desde o nascimento, dado 

que a interação adulto e criança é favorável para o bom desenvolvimento. No entanto, é 

importante uma interação planejada tal como conhecer a criança a partir da perspectiva 

do desenvolvimento. Todavia, “[...] a interação com os adultos é, portanto, responsável 

pelo desenvolvimento bi-psico-social desta criança; pois é através das mediações que esta 

interação propicia que a criança irá se colocar no mundo” (ARCE, 2012, p.23). 

Ainda que haja uma ampla discussão acerca é pertinente colocar em questão que 

a instituição escolar bem como a interação com o adulto/professor são de suma 

importância para o contínuo desenvolvimento. Segundo Arce (2013, p.21), “[...] o 

professor torna-se responsável pelo acompanhamento do desenvolvimento infantil ao 

zelar também pela proposição de atividades curriculares que respeitem a criança como 

sujeito de direitos”. Ainda com base no referido autor, para que o desenvolvimento da 

criança ocorra de modo satisfatório, o professor deve oferecer atividades diversas, 

respeitando a espontaneidade a fim de que a criança aproprie conhecimentos. Logo, é na 

brincadeira que a criança fantasia, recria, faz de conta, vivencia diferentes papeis sociais, 

ou seja, o brincar é a linguagem da criança, em que ela apropria conhecimentos. Assim, 

o professor deve propiciar brincadeiras, espaços e tempo com o propósito “que os alunos 

organizem de forma pessoal e independente suas emoções, sentimentos, conhecimentos 

e regras sociais, brincando de maneira espontânea e prazerosa” (ARCE, 2013, p.19).  
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Na infância, se torna relevante a interação do professor com a criança, pois é nesse 

processo que o brincar é inserido, uma vez que a brincadeira não é algo natural e sim 

ensinada.  Arce (2013) enfatiza que com o brincar a criança desenvolve a imaginação e 

retira os conteúdos das brincadeiras, assim como imita a sua realidade, assimilando 

linguagem e desenvolve formas de conduta. Logo, fica evidente a importância do brincar 

no desenvolvimento da criança, bem como parte importante da sua infância. 

 

METODOLOGIA 

O presente trabalho trata de  uma pesquisa documental e a metodologia é pautada 

nos fundamentos metodológicos e filosóficos do materialismo histórico-dialético, tendo 

como base os referenciais teóricos da Teoria Histórico-Cultural. Inicialmente, nosso 

intento é realizar um levantamento no site do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) para mapear os municípios que compõem a região do sudoeste do 

estado de Goiás, uma vez que as pré-escolas ficam a cargo dos municípios e não a nível 

estadual. Posteriormente, após identificar os municípios, será realizado um primeiro 

contato com a Secretaria de Educação para buscar os documentos oficias que abordam a 

brincadeira na pré-escola. Em seguida, identificaremos o material documental existente, 

realizando leituras desse material para identificar as principais ideias acerca da concepção 

do brincar a partir da Teoria-Histórico-Cultural e também o estudo e levantamento dos 

autores soviéticos.  

Assim, o percurso de análise dos documentos oficiais consiste em identificar como 

estes abordam o brincar na pré-escola. Logo, na análise será abordado as concepções 

presentes nos documentos a partir dessa categoria que já foi levantada a priori, utilizando 

o referencial teórico da Teoria Histórico-Cultural. Neste trabalho trazemos nosso 

levantamento bibliográfico realizado na Scientific Electronic Library Online- SciELO e 

no Banco Digital de Teses e Dissertações- BDTD no período de 2010 a 2019.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa se encontra em fase de desenvolvimento, logo, com o intuito de 

identificar e discutir o material existente, realizaremos um levantamento bibliográfico  na 
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SciELO e no BDTD, com os seguintes descritores/ palavras-chave que serão trabalhados 

e se correlacionam com o tema a ser estudado: brincar, documentos oficias, políticas 

públicas, Teoria Histórico-Cultural, jogos de papeis. Para tal, a busca foi realizada 

levando em consideração os trabalhos publicados nos últimos nove anos, ou seja, de 2010 

a 2019. Para a escolha do período, levamos em consideração o ano de 2010, usando como 

marco legal as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 

2010).       

 

Tabela 1 – Levantamento de dados do BDTD 

Descritores  Quantidade de artigos  

Brincar; Documentos Oficias  22 

Brincar; Políticas Públicas  85 

Brincar; Teoria Histórico-Cultural 33 

Brincar; Jogos de Papeis 24 

Brincar; Documentos Oficias; Políticas Públicas 5 

Brincar; Documentos Oficiais; Teoria Histórico-Cultural 4 

Brincar; Jogos de Papeis; Documentos Oficias 3 

Brincar; Jogos de Papeis; Teoria Histórico-Cultural 4 
Fonte: Organizada pelos autores 

 

Tabela 2 – Levantamento de dados da SciELO 

Descritores  Quantidade de artigos  

Brincar; Documentos Oficias  0 

Brincar; Políticas Públicas  0 

Brincar; Teoria Histórico-Cultural 2 

Brincar; Jogos de Papeis 2 

Brincar; Documentos Oficias; Políticas Públicas 0 

Brincar; Documentos Oficiais; Teoria Histórico-Cultural 0 

Brincar; Jogos de Papeis; Documentos Oficias 0 

Brincar; Jogos de Papeis; Teoria Histórico-Cultural 1 
Fonte: Organizada pelos autores 

 

 A partir dos dados apresentados, encontramos uma quantidade maior de trabalhos 

no BDTD do que no SciELO, como consta na tabela 1 e a tabela 2. Podemos observar 

uma grande quantidade de trabalhos relacionados a temática brincar, no entanto, quando 

refinamos a busca para uma perspectiva Histórico-Cultural, que é o que nos propomos a 

discutir, encontramos um número de trabalhos reduzidos, totalizando 33 no BDTD e 02 
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na SciELO. Logo, com base no resultado da busca dos descritores: brincar, documentos 

oficias e Teoria-Histórico Cultural que é o nosso foco na pesquisa, pois visamos 

identificar e analisar como a Teoria Histórico-Cultural e o brincar estão postos nos 

documentos oficiais dos municípios do sudeste goiano no que se refere à educação 

infantil, encontramos um total de 04 trabalhos no BDTD, sendo eles: Cotonhoto (2014); 

Pereira (2016); Januario (2017) e Manica (2018) e nenhum trabalho na Scielo. Ademais, 

após a leitura do título e do resumo, selecionamos apenas o trabalho da MANICA (2018) 

que aparentemente apresenta relação com a proposta da pesquisa e que vai de encontro 

com a perspectiva Histórico-Cultural, uma vez que, considera a importância do brincar 

para o desenvolvimento da criança. 

 

CONCLUSÕES 

Tecidas essas considerações, estudar o brincar na educação infantil, mais 

precisamente na pré-escola nos documentos oficiais é um tema relevante, bem como, se 

faz necessário pensar criticamente como a brincadeira e a Teoria-Histórico Cultural estão 

interligados nos documentos oficias do Sudeste Goiano no que é referente à educação 

infantil. A partir dos dados coletados até o momento, fica evidente a escassez de pesquisas 

referentes ao assunto. 
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ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DA 

DEMOCRACIA BURGUESA: O CASO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE 

ENSINO DE UBERLÂNDIA  

 

Lyvia Fernanda Leal14; Gabriel Humberto Muñoz Palafox 15 
 

 

INTRODUÇÃO 

As formas de governo instituídas sob a denominação de democracia nem sempre 

refletiram os interesses e as necessidades do povo em geral, pois esses têm sido historicamente 

condicionados aos interesses dominantes e seus respectivos modos de produção e distribuição 

da riqueza, caracterizando-se, devido a isso, uma forte contradição no que diz respeito ao 

sentido/significado atribuído ao termo democracia e ao seu emprego em prática na realidade 

concreta.  

Nesse contexto, destaca-se que a partir do nascimento do Estado constitucionalista 

burguês, a democracia burguesa tornou-se, em essência, o fundamento da racionalidade 

jurídico-institucional, política e mesmo ideológica, da vida em sociedade, incluindo-se aqui o 

próprio campo da educação, o qual se relaciona com a sociedade de cada época por meio da 

produção cultural de ideais e tipos humanos, os quais, devido ao impacto da sua gestão e ação 

tratará de realizar. Em outras palavras, “a educação é o reflexo de uma sociedade” (BARBOSA, 

2007, p. 14). 

Desse modo, devido a uma série de contradições e limites da democracia relacionada a 

sua prática social, acredita-se que o campo educacional sofre influências que se materializam 

em sua realidade concreta, as quais nos levaram a formular a hipótese de que longe de ser 

orientada a educação pública municipal por princípios democráticos, as escolas da Rede 

Municipal de Educação de Uberlândia - MG têm sido submetidas a processos hierarquizados e 

de planejamento descendente-burocrático, que têm limitado e até impedido o pleno exercício 

da democracia na escola como política de Estado.  

Assim, feitas essas notas introdutórias, definiu-se como objetivo geral desta pesquisa, 

analisar os limites e possibilidades para a realização da educação democrática no contexto da 

democracia burguesa, para que possamos, além disso, analisar os limites e as possibilidades 

históricas de realização da escola democrática no âmbito da Rede Pública Municipal de 
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Educação de Uberlândia, a partir de um processo de compilação bibliográfica das produções 

científicas da área. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 “Nosso exercício de observação do mundo deve levar à reflexão e à prática”, essa é uma 

asserção de Fernandes (2020, p. 107), relacionada ao exercício da práxis, que se trata de uma 

unidade dialética entre teoria e prática que precisa, preferencialmente, estar vinculada a uma 

visão de mundo transformada. Sendo assim, em se tratando da educação formal, essa deveria 

estar tomada pelo reconhecimento por parte de todos e todas acerca de sua importância 

enquanto fator que contribui para a transformação social, bem como para o seu 

desenvolvimento.  

 No entanto, reconhece-se que, dialeticamente, a existência de condicionamentos 

histórico-sociais intrínsecos à sociedade, tais como a desigualdade entre as classes, sempre 

foram ideologicamente reforçadas no contexto de uma educação a serviço da classe dominante 

com o objetivo de reproduzir o seu modelo de vida vigente, que, ideologicamente, não 

procurava redimir as mazelas e as desigualdades sociais, mas ao contrário, continuar a 

reproduzir esses elementos como próprios da sociedade (LUCKESI, 1991).  

Nesse contexto, destaca-se que o sistema capitalista não existe sem o Estado, que se 

encarrega de ser o curador dos interesses da classe que o dirige, por meio de uma ordem de 

pensamento que nutre a existência do capitalismo como sendo o único sistema possível, 

enquanto forças políticas que advêm do Estado ajudam a gerar legitimidade e impor coerção 

quando necessária para manter o sistema (FERNANDES, 2020).  

E, apesar de ter se tornado um Estado representativo, e ter se constituído como “o único 

governo possível”, onde os cidadãos passaram a esperar “que seus interesses (privados) fossem 

protegidos” (RANIERI, 2013, p. 46) como parte do regime “democrático”, instituído e 

garantido por meio da participação de qualquer cidadão politicamente emancipado inclusive, 

na vida pública, este apenas nos oferece uma democracia que “é sempre comprimida no quadro 

estreito da exploração capitalista [que] no fundo não passa nunca da democracia de uma 

minoria, das classes possuidoras, dos ricos (LÊNIN, 2011, p. 134).  

 Nesse sentido, é com base nessa estruturação do Estado que Sartre (1968, p. 117), afirma 

que “o que foi feito do homem são as estruturas, o que ele faz (daquilo que fizeram dele) é o 

sistema”. Isso quer dizer que, estruturalmente, as coisas se entrelaçam entre si, como no caso 

da estrutura social apresentada onde fatores políticos e econômicos se relacionam e regulam, 
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inclusive o sistema educacional. 

 Nessa lógica, em conformidade com Mészáros (2008), 

 
A educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 anos, serviu – 

no seu todo – ao propósito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal 

necessário à máquina produtiva em expansão do sistema do capital, como 

também gerar e transmitir um quadro de valores que legitima os interesses 

dominantes, como se não pudesse haver nenhuma alternativa à gestão da 

sociedade, seja na forma “internalizada” (isto é, pelos indivíduos devidamente 

“educados” e aceitos) ou através de uma dominação estrutural e uma 

subordinação hierárquica e implacavelmente imposta (MÉSZAROS, 2008, p. 

35, grifos do autor).   
  

Todavia, a educação torna-se não somente um instrumento ideológico do Estado, mas 

também um campo de resistência que passa a refletir dialeticamente as contradições, as 

dificuldades e os limites impostos para a construção da democracia orientada para a 

emancipação universal por meio da garantia da práxis da participação e da soberania popular, 

que na escola pública deveria ser fomentada por meio da prática efetiva da gestão democrática 

da educação. 

  

METODOLOGIA 

A pesquisa científica apresentada seguiu metodologicamente a matriz epistemológica 

do Materialismo Histórico-Dialético, método que se baseia numa interpretação dialética da 

realidade (GIL, 1999, p. 33). A abordagem utilizada foi do tipo qualitativa, por esta responder 

a questões muito particulares ao trabalhar com o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes (MINAYO, 2009, p. 10).  

Utilizamos o método de revisão bibliográfica por meio de um processo de compilação 

bibliográfica das produções científicas da área. Concentramos nossos esforços na identificação 

de publicações relacionadas à democracia burguesa e temas relacionados à democracia na 

escola, produzidas no município de Uberlândia. E para tal, nos serviram de subsídio os trabalhos 

realizados pelos autores(as), (SOUZA, 2006; OLIVEIRA, 2009; DOMINGUES, 2010). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  Encontramos nesta pesquisa respostas que nos fizeram compreender quais os limites e 

possibilidades para a realização da educação democrática no contexto da democracia burguesa, 

bem como os reflexos de suas contradições no contexto da RPME/UDI. Assim, inicialmente, 

destacam-se os dados teóricos apresentados por Martorano (2018), na pesquisa intitulada 

“Democracia burguesa e apatia política”, onde o autor apresenta pontos que fazem parte dos 
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limites para a concretização da democracia burguesa, que em certa medida se tornam também 

entraves para a efetivação da educação democrática. 

O primeiro ponto apresentado pelo autor refere-se ao usufruto desigual das liberdades 

políticas, o qual não é acessível a todos os grupos sociais, tendo em vista que, diante de 

desigualdades social e frente à possibilidade de emergência de conflitos mais intensos, o Estado 

utiliza de aparato coercitivo para impedir reivindicações populares, seja na esfera do Estado, 

seja no regime político. 

O segundo ponto refere-se ao conflito entre o parlamento e a burocracia de Estado, 

onde os impasses mais comuns entre o parlamento e o poder executivo dizem respeito à 

implementação das decisões tomadas pelo parlamento que dependem em grande parte da 

burocracia do Estado que trabalha nos órgãos, judiciário e executivo. São criadas uma “espécie 

de barreira que mina a ação política popular, quando essa tenta exercer influência sobre o 

processo decisório estatal” (MARTORANO, 2018, p. 05). 

O terceiro ponto apresenta a contradição entre a titularidade e o exercício da soberania 

popular, refere-se à garantia popular ao direito e o poder de escolha, que na realidade concreta 

trata-se apenas de uma titularidade formal da soberania popular. Esse fato coloca em xeque e 

denuncia uma incoerência e contradição entre a “soberania popular”, e a “democracia 

representativa”, haja vista a existência de barreiras objetivas, ainda que nem sempre explícitas, 

que impossibilitam a realização da vontade de grande parte da população. 

O quarto ponto demonstrado é sobre a existência da concorrência política limitada, 

onde o regime democrático além de proporcionar ao povo apenas uma participação política 

fictícia e ilusória, inviabiliza também reais possibilidades de vitórias eleitorais dos partidos 

políticos não comprometidos política e ideologicamente com as regras do jogo democrático 

burguês.  

A suspensão da legalidade constitucional, último ponto apresentado, trata da 

possibilidade de suspensão da democracia através das figuras jurídicas como o Estado de Sítio 

e o Estado de Emergência, sob o pretexto de uma genérica ‘ameaça’ à ordem existente.  

Para que fosse possível responder quanto aos limites e as possibilidades históricas de 

realização da escola democrática no âmbito da RPME/UDI, nos serviram de subsídio os 

trabalhos realizados pelos autores(as), (SOUZA, 2006; OLIVEIRA, 2009; DOMINGUES, 

2010).  

O trabalho intitulado, “A Proposta de democratização da Educação na Rede Municipal 

de Ensino de Uberlândia-MG (2001-2004): Limites e Possibilidades da Democracia na Escola 
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Pública” de autoria de Souza (2006), apontou que no período 2001 a 2004 foi implementada a 

proposta de gestão democrática na RPME/UDI, com base na apresentação de um programa de 

governo intitulado “Escola Cidadã”. Entretanto, apesar dessa intenção, tal proposta de gestão 

esbarrou na tradição política em Uberlândia, antidemocrática, associada a costumes autoritários 

que dificultam a implantação de mecanismos participativos de gestão.  

A pesquisa de Oliveira (2009), “Escola cidadã em Uberlândia (MG): trajetória da 

elaboração do Projeto Político Pedagógico no período de 2001-2004”, demonstrou que de 

forma semelhante a Souza (2006), a existência de “uma distância entre as intenções políticas e 

sua materialização no cotidiano escolar constitui um campo de tensão com os diferentes 

interesses que entram em jogo quando a política educacional se materializa” (OLIVEIRA, 2009, 

p. 141). 

A pesquisa conduzida por Domingues (2010), cujo título é “As eleições diretas 

municipais para diretores de escolas públicas municipais em Uberlândia: 2000-2004”, 

apresentou que as tentativas de realização de eleições diretas para diretores não se efetivaram, 

pois foi negada às escolas a possibilidade de elegerem os seus diretores dentro de um contexto 

de Gestão Democrática da Educação. 

 

CONCLUSÕES 

 Em virtude dos fatos mencionados, conclui-se que o sistema democrático opera dentro 

da dinâmica do Estado capitalista, subordinado aos interesses econômicos da classe dominante, 

o que faz com que seu formato seja restrito. E ainda que essa forma de governo preveja direitos 

civis e políticos, esses são aceitos desde que não levem à maior organização das classes 

reprimidas. Ademais, acreditamos que o sistema democrático, tomado por preceitos capitalistas, 

atravessa a educação formal onde são refletidas suas contradições e limites no contexto escolar.  

 Desse modo, é possível inferir que, é com base nessa forma de democracia que cidadãos 

brasileiros têm sido formados em ambiente escolar, fato comprovado por meio dos trabalhos 

analisados referentes à RPME/UDI que demonstraram que apesar dos esforços de uma parcela 

da comunidade de profissionais da educação em implantar por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, ações para a incorporação de uma educação diferenciada, pautada de fato na prática 

da gestão democrática, acabaram não se materializando em sua totalidade em razão da 

conjuntura política do município de Uberlândia, onde a prática da democracia e da participação 

ainda têm se materializado de maneira periférica, diante do cenário de autoritarismo e 

centralização. Além de fatores que se encontram relacionados econômica e ideologicamente, 
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em essência, à necessidade de perpetuação do status quo. 

 

REFERÊNCIAS 

BARBOSA. S. L. L. História da educação.2007. Disponível em: 

http://ucbweb.castelobranco.br/webcaf/arquivos/Historia_da_Educacao_I Acesso em: 02 mar. 

2021. 

 

DOMINGUES, M, E. As eleições diretas para diretores de Escolas Públicas Municipais em 

Uberlândia: 2000 -2004. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) — Universidade 

Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2010. 

 

FERNANDES, S. Se quiser mudar o mundo: um guia para quem se importa. São Paulo: 

Planeta, 2020. 

 

GIL, C. A. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1999. 

LÊNIN, V. I. O Estado e a revolução. Campinas: Navegando Publicações, 2011. 

 

LUCKESI. C. C. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 1991. 

 

MARTORANO. C. L. Democracia burguesa e apatia política. IV Colóquio do 

Cemarx/Unicamp. 2018. Disponível em: 

https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/artigo246artigo135artigo137

artigo2.pdf Acesso em: 02 mar. 2021. 

 

MÉSZÁROS, István. A educação para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2008. 

 

MINAYO, M. C. Teoria, método e criatividade. 28 ed. Petrópolis, RJ. Vozes, 2009. 

OLIVEIRA, S. S. C. K. Escola cidadã em Uberlândia (MG): Trajetória da elaboração do 

Projeto Político-Pedagógico no período 2001-2004. Dissertação (Mestrado em Ciências 

Humanas) — Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2009. 

 

RANIERI, N. Teoria do Estado: do Estado de direito ao Estado democrático de direito. 

Barueri, São Paulo: Manole, 2013. 

 

SARTRE, Jean-Paul. “Jean-Paul Sartre responde”. In. Sartre hoje. São Paulo, 

L’Arc/Documentos, 1968.  

 

SOUZA, Vilma aparecida de. A proposta de democratização da Educação na Rede 

Municipal de Uberlândia-MG (2001-2004): Limites e possibilidades da democracia na escola 

pública. 2006. 175 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) — Universidade Federal 

de Uberlândia, Uberlândia, 2006.



   

[49]  

 

AVALIAÇÃO DO PERFIL SOCIAL DOS PREMIADOS NAS OLIMPÍADAS DE 

QUÍMICA DO RIO GRANDE DO NORTE DOS ANOS 2015 A 2019 
          

Wanderley Silva16; Othon Silva1; Rafael Ventura1 

            

INTRODUÇÃO 

No Brasil, a Olimpíada Brasileira de Química teve seu início em 1986, sendo 

primeiramente promovida pelo Instituto de Química da Universidade de São Paulo (USP). Não 

só no Brasil como também em outros países as olimpíadas científicas, são utilizadas como 

ferramentas de melhoria do processo de ensino aprendizagem, além disso, são uma grande 

oportunidade para descobrir jovens talentos e estimular os alunos e professores para o ensino e 

pesquisa nas ciências. 

A Associação Brasileira de Química (ABQ) - Regional Rio Grande do Norte, 

juntamente com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e o Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) são os responsáveis pela 

Olimpíada de Química do Rio Grande do Norte (OQRN), evento destinado a selecionar os 

estudantes que irão representar o estado na fase regional e nacional, que teve seu início por 

volta de 1999. 

A realização da OQRN possibilita ao estado do Rio Grande do Norte mapear de forma 

indireta a qualidade do ensino dessa disciplina e despertar o interesse científico nos alunos. 

Percebe-se empiricamente que muitas destas premiações têm se concentrado em determinado 

grupo de estudantes: alunos da capital e da rede de ensino privada, entretanto não haviam 

trabalhos acadêmicos que organizassem os resultados dessa olimpíada.. Para confirmar essa 

hipótese, achou-se necessário um estudo mais detalhado desses resultados que se dará através 

do recolhimento de dados dos anos de 2015 a 2019 das Olimpíadas de Química do Rio Grande 

do Norte. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A olimpíada de química do Rio Grande do Norte (OQRN) é realizada atualmente pela 

Associação Brasileira de Química (ABQ) - Regional Rio Grande do Norte, juntamente com a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), sendo destinada aos jovens do ensino 

 
1Instituto federal de educação, ciência e tecnologia do rio grande do norte campus Currais Novos 
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médio das redes públicas e privadas do estado. O evento, que se encaminha para sua 21° Edição, 

se constitui na etapa regional que seleciona os estudantes com maiores notas para participar da 

Olimpíada Norte Nordeste de Química e a Olimpíada Brasileira de Química. 

 Como caracteriza Mariuzzo (2010), as olimpíadas são uma grande oportunidade para o 

ensino da disciplina no país, e até produzem materiais que podem ser usados para pesquisas 

acadêmicas, seja em uma área específica, área de educação ou órgão governamental. Assim a 

OQRN acaba sendo uma grande ferramenta não só para motivação do ensino aprendizagem dos 

jovens, mas também para a análise de dados da disciplina de química no estado. 

Moraes (2014), em seu estudo sobre a diferença de desempenho entre os alunos das 

escolas públicas e privadas observou que as escolas privadas têm um desempenho superior em 

relação às escolas públicas. Este trabalho, por meio dos resultados das olimpíadas de química, 

também testará essa hipótese, comparando os premiados das olímpiadas, verificando qual o tipo 

de ensino que o aluno possuía. 

    

METODOLOGIA 

O projeto foi desenvolvido em 3 etapas: realização de pesquisas bibliográficas para 

fundamentação do assunto, coleta de dados, análise e discussão dos resultados. Na fase de coleta 

dos dados entramos em contato com a comissão organizadora da OQRN, na pessoa do professor 

Fabiano Gomes (UFRN). O mesmo foi solícito em nos atender, fornecendo os todos dados 

necessários. Com os dados em mãos partimos para a compilação e análise do conteúdo em 

planilhas. Os premiados na OQRN considerados neste estudo foram aqueles que obtiveram 

medalhas de ouro, prata e bronze e menção honrosa.  

 O levantamento do perfil social dos premiados da OQRN foi feito considerando 

duas características dessa população: o tipo da escola (pública ou privada) e o local de 

residência (região metropolitana da capital ou interior do estado). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A figura 1 apresenta os resultados obtidos com relação ao tipo de escola dos estudantes 

premiados. 
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Figura 1 - Gráfico do número de premiados na OQRN nos anos de 2015 a 2019 por tipo de escola. 

 
Fonte: Própria (2021). 

 

Podemos observar pelos dados apresentados na figura 1, que o número de premiados 

das escolas privadas foi consideravelmente maior ao longo dos cinco anos estudados. Só no ano 

de 2015 o número de medalhas nas escolas privadas foi cinco vezes maior. Se avançarmos para 

o ano de 2016 a discrepância no quadro de medalhas é ainda mais alarmante, chegando a ter 

seis vezes mais medalhas para as escolas privadas. Também pudemos observar que no ano de 

2019 a quantidade de premiados nas escolas públicas teve um aumento em relação aos anos 

anteriores porém ainda não corresponde a metade dos premiados das escolas privadas.  

Ao analisar os dados, foi observado que, dos 72 premiados das escolas públicas no 

período de 2015 a 2019, o número de premiados é composto majoritariamente por alunos do 

IFRN (figura 2), mostrando a baixa representatividade na logração de êxito das demais escolas 

públicas na olimpíada de química: 

  Figura 2 - Gráfico de números de premiados apenas das escolas públicas de 2015 a 2019. 

 
Fonte: Própria (2021). 

Um fato importante observado nos dados de todos os alunos participantes na olimpíada 

de química, é que a participação de estudantes de escolas públicas foi bem menor do que os das 
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escolas privadas, como analisamos na figura 3. 

Figura 3 - Gráfico do número total de participantes na OQRN entre 2015 a 2019. 

 
Fonte: Própria (2021). 

Em contraste com os resultados apresentados, podemos observar na figura 4 que a 

grande maioria dos estudantes matriculados no ensino médio por todo o estado do Rio Grande 

do Norte são da escola pública. Em contraponto, as escolas privadas têm um percentual de 

menos de 20% em relação aos matriculados na rede pública. Apesar dos números altos de alunos 

matriculados na escola pública, isso não se reflete na quantidade de alunos que participam das 

olimpíadas. 

Figura 4 - Gráfico de números de alunos matriculados no ensino médio no Rio Grande do Norte de 2015 a 2019. 

 
Fonte: Própria (2021). 

 

Diante desses fatores, levantamos a hipótese da criação de uma Olimpíada Brasileira de 

Química das escolas públicas. Esse é um sistema já existente em outras Olimpíadas científicas, 

como por exemplo a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) que 

já está na sua 16° edição e a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas (OBFEP), que 

está caminhando para a sua 4° edição a nível nacional. 

Com relação ao local de residência dos premiados, existe uma grande discrepância entre 
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o número de premiados da região metropolitana de Natal e as cidades do interior do estado 

como vemos na figura 5. 

 

Figura 5 - Número total de premiados em cada cidade do RN de 2015 a 2019  

 
Fonte: Própria (2021). 

 

No gráfico acima como pode-se observar que existe uma hegemonia da capital do 

estado, a cidade do Natal, chegando a 301 premiados, o quadro é ainda mais impactante quase 

se comparado os números da região metropolitana de Natal, que chega a 319 (incluindo Natal, 

Parnamirim e São Gonçalo do Amarante), e todas as demais cidades juntas somam apenas 87 

prêmios. 

Diante disso, se faz necessário um trabalho específico com esses alunos, no sentido de 

conseguir um maior engajamento e participação, demonstrando as vantagens de se participar 

de uma olimpíada de conhecimento. É importante ressaltar que o professor é peça chave nesse 

processo, pois o mesmo é responsável não apenas por inscrever os alunos nas olimpíadas, mas 

também motivar e preparar os alunos para as provas, pois, em geral, as questões fogem dos 

padrões típicos de sala de aula. Diante disso, poderiam ser criadas premiações que destacassem 

os professores com mais alunos premiados. 

 

CONCLUSÕES 

Portanto, é possível observar uma influência econômico-social entre os premiados das 

olimpíadas de química do Rio grande do Norte, que tende a possuir mais premiados estudantes 

de escolas privadas e de grandes centros urbanos. Diante desse fato, se faz necessário um 

trabalho no sentido de criar uma cultura de participação na olimpíada de química e estimular a 

participação dos alunos das escolas públicas e do interior do estado. Observações como essas 

são importantes para, junto com outros índices, avaliar a qualidade do ensino na rede pública e 

buscar estratégias que proporcionem a melhoria da qualidade da educação.  



   

[54]  

É fato que as olimpíadas de conhecimento têm um grande potencial transformador, já 

que os premiados ganham visibilidade e por consequência oportunidades melhores. Algumas 

universidades como a Universidade de São Paulo (USP) e Universidade de Campinas 

(UNICAMP), duas das maiores universidades brasileiras, já disponibilizam cotas específicas 

no seu ingresso para premiados em algumas olimpíadas de conhecimento. Precisamos 

incentivar a cultura científica, e isso precisa ser feito na base, na escola, na sala de aula. 
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INTRODUÇÃO 

           A gestão compreende a dinâmica dos sistemas educacionais e estabelecimentos de 

ensino como uma prática social que passa a ser o enfoque orientador da ação diretiva executada 

na organização de ensino. Gerir não se trata de um ato isolado ou espontâneo, mas de um 

método que enseja pessoas, e nesta linha de pensamento, José Carlos Libâneo afirma tratar-se 

de ações que “canalizam o esforço coletivo das pessoas para os objetivos e metas estabelecidos” 

(Libâneo, 2004, p.215). 

O autor também denota o caráter coletivo da gestão escolar quando afirma que gerir 

pressupõe dirigir e coordenar o andamento dos trabalhos, em prol dos objetivos estabelecidos, 

assegurando o processo participativo de tomada de decisão, a execução coordenada e integral 

das atividades dos setores e elementos da escola, além de articular as relações interpessoais na 

escola e desta com a comunidade. (LIBÂNEO, 2004, p. 215 -216). 

Libâneo (2004) coaduna-se com o senso comum no entendimento de que gerir de forma 

participativa é uma conduta necessária para que a escola alcance metas e índices reais e 

positivos. Estes últimos, esperados tanto pela sociedade civil organizada, quanto pela instituída, 

o Estado. E por falar nele, o Estado, enquanto corpo de natureza comum e institucional possui 

linguagem específica (legal) sobre gerir, e mais, gerir de forma democrática e participativa, 

prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9394/96. 

Historicamente, a noção de gestão educacional se desenvolve associada a outras ideias 

globalizantes e dinâmicas em educação, tais como: a dimensão política e social, ação para a 

transformação, globalização, participação, práxis, cidadania, etc. 

Assim, realizamos este trabalho, a partir do seguinte problema:  quais as perspectivas e 

desafios cotidianos da gestão escolar no âmbito de uma unidade escolar pública da cidade de 

Floriano, no Estado do Piauí? Buscando responder a esta indagação, traçamos como objetivo 

geral: Analisar a percepção do núcleo gestor sobre a gestão escolar nos seus diversos aspectos 

(administrativos, finaceiros e pedagógicos). Como objetivos específicos queremos:  Conhecer 
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as vivências práticas, as perspectivas e os desafios do cotidiano escolar, enquanto gestor; 

Avaliar as formas de participação da comunidade na gestão da escola e; Compreender como 

gerir uma escola pública de forma dinâmica, eficiente e eficaz 

Este trabalho se justifica pela sua relevância, ao propor discussões sobre a percepção de 

gestão escolar e a sua importância no cotidiano educacional, visando destacar o papel da gestão  

para a qualidade do ensino na escola pública. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  Os artigos 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 22 do Plano 

Nacional de Educação (PNE) apontam que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 

democrática do ensino público na educação básica, obedecendo aos princípios da participação 

dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e das comunidades 

escolares e locais em conselhos escolares. 

            A partir da gestão democrática, a função de gestor escolar assume uma amplitude maior 

devido aos inúmeros e novos desafios enfrentados no exercício de sua práxis diária. O gestor 

passa a ser multifuncional e deve, além de liderar uma equipe totalmente heterogênea, dominar 

os avanços tecnológicos que ora se apresentam no universo da escola e gerenciar/administrar 

primando pela eficiência, eficácia, efetividade e economicidade dos recursos públicos no 

âmbito da escola sob sua responsabilidade. 

Segundo Alonso (2002, p.176), gestão escolar é: todo processo de organização e direção 

da escola, produto de uma equipe que se orienta por uma proposta com base no conhecimento 

da realidade a partir do qual são definidos propósitos e previstos os meios necessários para a 

sua realização, estabelecendo metas, definindo rumos e encaminhamentos necessários, sem, 

entretanto, configurá-los dentro de esquema rígido de ação, permitindo alterações sempre que 

necessário. O termo gestão implica desconcentração de poder, compartilhamento e, permite a 

criação de mecanismos de participação adequados à situação e ao projeto. 

A escola atual tem o desafio de formar para a diferença, dentro do paradigma 

multicultural, que tornam complexas as atividades docentes e educacionais, sendo objeto de 

promoção da socialização das gerações de sujeitos que nela adentram numa sociedade diversa, 

plural e multicultural. 

Para Libâneo (1990), as escolas são organizações onde homens interagem para 

promover a formação humana de seus semelhantes. Para que as escolas realmente funcionem, 

faz-se necessário que o gestor tenha a capacidade de tomar decisões e de assumir o controle 
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delas, ocorrendo desta forma a gestão. 

Segundo Luck (2000, p. 11), a gestão democrática tem como fundamento inicial a 

descentralização da educação: (...) apenas localmente é possível promover a gestão da escola e 

do processo educacional pelo qual é responsável, tendo em vista que, sendo a escola uma 

organização social e o processo educacional que promove, altamente dinâmico, qualquer 

esforço centralizado e distante estaria fadado ao fracasso, como de fato, tem-se verificado. 

Também é, sobretudo, como reconhecimento da força dos movimentos democráticos, como 

condição de transformação e desenvolvimento social. Sendo assim, a democratização começa 

no interior da escola, por meio da criação de espaços nos quais gestores, professores, 

funcionários, alunos, pais de alunos etc, possam discutir criticamente o cotidiano escolar. 

           Gerir é, simultaneamente, uma experiência desafiadora e gratificante. A gestão, como 

qualquer outra habilidade, exige estudo, técnica e prática. O conceito de gestão está associado 

ao fortalecimento da democratização do processo pedagógico, por meio da participação 

responsável da coletividade educacional nas decisões fundamentais no espaço escolar, através 

do comprometimento de todos com resultados educacionais significativos e efetivos. 

 

METODOLOGIA 

O presente trabalho é constituído de uma pesquisa de natureza qualitativa, que conforme 

Lakatos e Marconi (2011) tem como prioridade, analisar e interpretar características mais 

aprofundadas, descrever o comportamento humano e ainda fornecer analises das investigações, 

atitude e tendências de comportamento. A ênfase é nos processos e significados. 

A metodologia pode ser definida quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, 

esta pesquisa pode ser definida como descritiva haja vista que foram expostas as características 

de determinada população (VERGARA, 2009). Conforme Gil (2009, p.42), “As pesquisas 

descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”. Assim os 

fatos são observados, registrados, ocorre a análise, a classificação e a interpretação sem 

interferência do pesquisador. Significando que, os fenômenos do mundo físico e humano são 

estudados, porém não manipulados por quem faz a pesquisa (ANDRADE, 2010). 

Quanto aos meios, o presente estudo caracterizou-se como pesquisa de campo que 

segundo Vergara (2009) é investigada no local em que ocorre determinado fenômeno ou dispõe 

de informação para esclarecê-lo. Para Andrade (2010, p.131) “A pesquisa de campo utiliza 

técnicas especificas, que tem o objetivo de recolher e registrar, de maneira ordenada, os dados 
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sobre o assunto em estudo. ” Neste estudo conforme Gil (2009) quem pesquisa realiza a maior 

parte do trabalho pessoalmente, e tem foco em uma comunidade, na qual não é necessário ser 

geográfica, pois se pode estudar uma comunidade de trabalho, lazer ou qualquer outra atividade 

humana. 

A pesquisa de campo foi realizada em uma escola pública da Rede Estadual de Ensino 

que oferta Ensino Médio na cidade de Floriano-PI, tendo como sujeitos da pesquisa o núcleo 

gestor da escola, composto por uma diretora, uma vice-diretora e uma coordenadora 

pedagógica. Na produção dos dados, realizamos o questionário com o núcelo gestor, pois este 

facilita a ausência do pesquisador, uma vez que este não necessita estar presente, bem como, a 

liberdade de expressão por parte dos pesquisados. (GOLDEMBERG, 2009). 

Os dados coletados foram organizados com uso da Análise de Conteúdo, com base em 

Bardin (1979), na qual foi possível inferir os significados construídos pelos sujeitos. Dentre os 

procedimentos metodológicos encontrados na Análise de conteúdo, utilizamos a categorização 

das informações adquiridas através do questionário. Dessa forma “as categorias são rubricas ou 

classe, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro) sob um título genérico”. 

(BARDIN. 1979, p. 117). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A gestão se caracteriza pelo reconhecimento da importância da participação responsável 

e transparente de todos os envolvidos nas decisões sobre a orientação, planejamento, 

elaboração, execução, monitoramento e avaliação do fazer profissional na educação. 

Os resultados das análises mostram que, como função primordial, segundo uma das 

diretoras,  além do gerenciamento de todos os recursos, há muito empenho por parte do núcleo 

gestor em envolver toda a comunidade escolar no processo dinâmico de ensino-aprendizagem 

executado na mesma, através de práticas democráticas e de inclusão da comunidade no dia a 

dia da escola. Para a coordenadora pedagógica,  há uma preocupação em desenvolver projetos 

que chamem a atenção dos educandos para um novo despertar, descobrindo e valorizando os 

dons de cada um em diversas áreas do conhecimento. 

 Segundo elas (diretora e coordenadora), a escola desenvolve atividades prazerosas que 

conquistam a simpatia dos seus alunos e oportunizam o crescimento pessoal dos mesmos, como 

exemplo, são realizados frequentemente festivais de música, dança, teatro, atividades esportivas 

e culturais, concursos, gincanas e feira do conhecimento. 

O processo de ensino-aprendizagem só é possível de acontecer de maneira efetiva, 
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eficaz e eficiente se houver o entendimento, envolvimento e aceitação de todos quanto à 

dinâmica do dia a dia da escola e este é o maior desafio a ser superado pela gestão atualmente, 

na percepção da vice-diretora. O pouco compromisso de alguns profissionais, boa parte dos pais 

e também de alguns alunos, causa impactos negativos para a qualidade social da educação. 

Embora haja todo um trabalho de conscientização, ainda há muito que se discutir, planejar e 

avaliar para se chegar aos indicadores de qualidade e satisfação desejados. Neste sentido, 

concorda todo o núcleo gestor.            Para a coordenadora pedagógica, outra questão bastante 

abordada e trabalhada no cotidiano escolar é a pouca participação dos pais no dia a dia dos seus 

filhos, este é um grande, se não o maior desafio do núcleo gestor.  

O ato de educar sempre foi um ato imbuído de responsabilidade e compromisso na 

preparação e formação dos indivíduos que compõem uma sociedade. Para o gestor de escola 

pública, é desafiador o empenho em proporcionar à população estudantil um desenvolvimento 

individual e principalmente a “qualificação” para o trabalho. No intuito de alcançar tais 

objetivos, a gestão busca envolver a todos no seu dia a dia, chamando a comunidade para 

participar dos seus eventos e reuniões e a assumir um papel de gestor de maneira democrática, 

através dos Conselhos de Classe e Escolar, e da elaboração e/ou renovação do seu projeto 

político pedagógico.  

 

CONCLUSÕES 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a percepção do núcleo gestor sobre a 

gestão escolar, destacando as perspectivas e desafios do cotidiano escolar, através de uma 

pesquisa de campo aplicada aos membros do núcleo gestor de uma escola pública pertecente à 

Rede Estadual de Ensino na cidade de Floriano – Piauí. 

Os resultados demonstraram que a gestão da escola tem realizado práticas democráticas 

e de inclusão da comunidade no ambiente escolar, motivando os pais a participarem da gestão 

através da composição do Conselho Escolar, na elaboração do Projeto Político Pedagógico e 

nos demais projetos desenvolvidos na escola, assim como proporciona uma total interação entre 

núcleo gestor, professores, servidores e alunos nas atividades cotidianas no ambiente escolar. 

          Com este trabalho ficou claro quão dinâmico e rico é o cotidiano escolar e como é 

desafiador administrar/gerir uma organização e de como as experiências de gestão educacional 

democrática e participativa devem estar associadas ao compartilhamento de responsabilidades 

no processo de tomada de decisão entre os diversos atores envolvidos neste contexto. Assim, o 

trabalho atingiu plenamente o seu objetivo, permitindo ao pesquisador conhecer melhor a 
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literatura voltada ao tema da gestão escolar participativa e democrática na escola pública e 

diagnosticar as perspectivas e desafios do cotidiano escolar pelo núcleo gestor.  
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EDUCAÇÃO PARA IDOSOS: UM DIREITO À CIDADANIA 

          
Lucas Arruda Santiago20 

            

INTRODUÇÃO 

A educação é um processo permanente que tem por finalidade transmitir a cultura e 

desenvolver os aspectos formativos, as capacidades física, intelectual, cognitiva e social dos 

indivíduos. Além de conhecimentos, o sujeito adquire hábitos e costumes essenciais às práticas 

sociais do cotidiano e ao pleno exercício da cidadania. O referido estudo tem por objetivo 

refletir sobre as políticas educacionais para o idoso, abordando uma nova visão acerca do 

envelhecimento e da possibilidade de educação ao longo da vida, visando atender a essa 

população que cresce a cada dia, mas que continua sendo tratada de forma preconceituosa e 

excludente. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Conforme o Estatuto do Idoso é considerado idoso no Brasil o indivíduo a partir dos 60 

anos de idade (art. 1º, Lei nº 10.741/2003). De acordo com o Censo/2010 (IBGE), a população 

brasileira registrou cerca de 190 milhões de pessoas, destas 20,5 milhões eram idosas, ou seja, 

10,8% da população nacional, sendo, portanto o grupo que mais cresceu nas últimas décadas. 

Em 2019, o número de idosos no Brasil chegou a 32,9 milhões.  

O envelhecimento populacional é um fenômeno que se justifica por diversos fatores, 

tais como os avanços da medicina e tecnologia, melhores condições sanitárias e de alimentação, 

as mudanças comportamentais e culturais. Todos itens supracitados viabilizam a qualidade de 

vida das pessoas e consequentemente mais possibilidades de atingir uma alta longevidade. Com 

isso, no século XIX surgiu uma maior preocupação com a velhice, fato que estimulou estudiosos 

a pesquisar sobre a área.  

Embora o aumento da expectativa de vida seja uma conquista, o envelhecimento 

saudável se torna uma das grandes pautas da sociedade moderna. É válido ressaltar que isso 

traz diversos questionamentos, um deles está associado à qualidade da oferta dos serviços 

públicos essenciais, geralmente precárias para os idosos de baixa renda.  

Como política educacional, a educação de jovens e adultos no Brasil é muito recente. 

No entanto, essa prática acontece desde a chegada dos colonizadores portugueses ao Brasil. Os 
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jesuítas começaram a alfabetizar os nativos visando difundir o catolicismo e explorar o 

território. No ano de 1940, durante o Governo Vargas, foi criado o SEA (Serviço de Educação 

para Adultos), fato importante quanto às políticas públicas voltadas às práticas formais da 

educação de jovens, adultos e idosos. Serra (2012), afirma que esses cursos além de funcionar 

sem nenhuma estrutura de sustentação e continuidade da modalidade de ensino, ainda sofriam 

influências equivocadas sob o ponto de vista político, pedagógico e social. Vale lembrar que a 

partir da década de 1960, os discursos das reformas de bases de Jânio Quadros e João Goulart 

não citavam os idosos.  

A década de 60 foi influenciada pela Pedagogia Libertadora de Paulo Freire e 

caracterizou-se pela realização de campanhas de erradicação do analfabetismo e de movimentos 

de educação popular. 

Na década de 90, foram realizados vários movimentos voltados à temática do idoso, 

logo depois é sancionada a Lei nº 8.842/94, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, 

representando um salto evolutivo nas políticas educacionais. Serra (2012) afirma que em 1996, 

a Universidade de Campinas (UNICAMP) iniciou Cursos de Mestrado e Doutorado em 

Gerontologia Social, dois anos depois 119 universidades públicas e particulares de diversas 

regiões do país estavam envolvidas em projetos de extensão destinados aos idosos.  

A LDB de 1996 dispõe uma seção exclusiva dedicada à educação de jovens e adultos, 

instituindo que essa fosse destinada aos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no 

ensino fundamental e médio na idade própria, garantindo também oportunidades educacionais 

apropriadas às suas condições, interesses, mediante cursos e exames. Já em 1997, foi criado o 

Programa Alfabetização Solidária, em parceria com Prefeituras, Universidades e Empresas, o 

programa visava combater o analfabetismo existente em muitos municípios do Brasil.  

Porém, o maior avanço foi a sanção da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que 

garante vários direitos - educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e 

serviços. Sobre as garantias supracitadas, Serra (2012) afirma que cabe a todos divulgar e 

viabilizar a prática do que está disposto na lei, respeitando e valorizando os idosos, iniciando-

se dentro do próprio seio familiar. A referida lei destaca ainda a incumbência do Poder Público, 

em se tratando da educação para o idoso, de criar oportunidades de acesso do idoso à educação, 

adequando currículos, práticas educativas, metodologias e material didático (art. 21). Dessa 

forma, os itens citados anteriormente devem ser efetivados no cotidiano, inclusive o que se 

refere ao desconto de 50% (cinquenta por cento) nos ingressos, oportunizando aos idosos 

participar das atividades culturais e de lazer, pois práticas como essas elevam o autoconceito 
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do idoso e fortalecem o desejo de viver novas emoções, além dos vários benefícios que a 

socialização traz. 

Apesar do que está disposto na legislação de ensino da EJA no Brasil, na prática o 

rendimento não é satisfatório, visto que a oferta de cursos assume um caráter compensatório, 

assistencialista e sem continuidade. Nota-se também a ausência de cursos e ações voltadas 

especificamente à faixa etária a partir dos 60 anos. São inúmeros os fatores que culminaram 

com a preocupação de inserir o idoso no sistema educacional brasileiro, um deles é o fator 

demográfico, gerado por uma sociedade em constante evolução científica e tecnológica, 

exigindo a necessidade de repensar a educação para esse público, que deve interagir e 

transformar a sua realidade.  

A educação voltada à pessoa idosa compreende um conjunto de ações com vistas a 

compreender os processos que norteiam o processo de ensino-aprendizagem desse público. A 

Gerontologia Educacional ou Educação Gerontológica também é conhecida pelo termo 

gerontagogia, que é a contribuição da pedagogia na Gerontologia, ou seja, preocupa-se mais 

com o processo ensino-aprendizagem do idoso.  

A gerontologia representou um relevante papel para o direcionamento de ações que 

culminaram com o surgimento da Política Nacional do Idoso e do Estatuto do Idoso, haja vista 

que os conceitos e experiências gerontológicas contribuíram para a consolidação da valorização 

do idoso, inserindo-o na sociedade através da educação. O termo gerontologia surgiu em 1903, 

é de origem grega, gero que significa velho e logia que significa estudo. Assim, estuda o 

envelhecimento em seus múltiplos aspectos: psicológicos, biológicos e socioeconômicos. 

Segundo Peterson (1976), a gerontologia educacional é um campo de estudo e prática que tem 

por objetivo a educação para e sobre a velhice e o envelhecimento, incluindo uma dimensão 

teórica (conhecimento, pesquisa, ensino acerca de teorias do envelhecimento, filosofia, 

necessidades e contextos nos quais o idoso se encontra, assim como as implicações educativas) 

e uma dimensão prática (organização, implementação, coordenação e avaliação de programas 

educativos para idosos).  

A educação contribui na formação crítica dos idosos, proporcionando meios para que 

sejam conscientes de sua própria velhice. Segundo Cachioni (1999), para adquirir uma 

mentalidade preventiva e promover adequadamente a saúde do idoso é fundamental a evolução 

e disseminação do conhecimento sobre envelhecimento. O direito e o acesso à educação 

independe da idade. Assim sendo, o idoso tem direito à educação não somente para compensar 

“solidão” decorrente da idade, mas para sentir-se inserido no meio social, integrando a 
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sociedade. Portanto, a educação para idosos apresenta-se como uma resposta inovadora aos 

desafios e demandas sociais.  

Para que a aprendizagem do idoso seja significativa, é essencial que ela seja dialógica e 

intergeracional. Dialógica, pois acontece num processo de troca de saberes e experiências entre 

alunos e professores e que necessita do ato de ouvir para ser planejada de forma a corresponder 

e socializar a pessoa idosa ao ambiente educativo. Intergeracional, porque é no contato com 

pessoas das diferentes faixas etárias que o idoso vai transmitir o que sabe, de acordo com a sua 

bagagem cultural, como também aprender e viver novas experiências, redescobrindo diferentes 

possibilidades de ver o mundo. Conforme Velasco (2005, apud SERRA, 2012), envelhecer é 

um processo que começa com o nascimento e só termina com a morte, e que o conceito de 

tempo, no processo de envelhecimento, pode ser entendido nos seguintes aspectos: físico, 

biológico, psicológico e social. Dessa forma, a velhice deve ser compreendida como algo 

natural e individual, fase que possui suas limitações, mas também meios possíveis de superação.  

Para Spirduso (2005), o envelhecimento é um conjunto de processos que ocorre em 

todos os organismos vivos, levando-o à perda de adaptabilidade, deficiência física e culmina 

com a morte. Hayflick (1996) acrescenta que com o aumento da idade, a aparência física 

apresenta algumas modificações, como: redução gradual da altura, aparecimento de cabelos 

brancos e rugas e o aumento das partes cartilaginosas do rosto. Ter uma velhice saudável e bem-

sucedida exige do indivíduo a capacidade de resiliência, ou seja, de passar pelas adversidades, 

superar os obstáculos e sair fortalecido adquirindo aprendizagens dessas experiências. Viver 

com resiliência exige preparação para sobressair-se em meio às condições adversas – doenças, 

perdas, tristezas, arrependimento de decisões ou atitudes tomadas. 

A velhice apresenta aspectos positivos, pois os idosos têm mais discernimento das coisas 

e possuem mais experiências, estando aptos a agir prudentemente, sem cometer os erros do 

passado. Serra (2012) ressalta que os idosos são agentes de preservação da memória cultural, 

responsáveis pela transmissão das tradições, de valores que podem ser incorporados pelas novas 

gerações. Os idosos possuem sonhos, saberes e a sua inclusão nos ambientes educacionais, além 

de oportunizar o acesso ao conhecimento, interfere positivamente nas relações que mantém nos 

grupos sociais dos quais participa. Neri (2005, apud SERRA, 2012) colabora ao afirmar que é 

essencial que se ultrapasse a visão de que o idoso é um ser frágil e dependente, e se estabeleça 

um diálogo que possibilite a melhoria do relacionamento. Assim, é de suma importância 

respeitar os idosos, acreditar na sua capacidade de aprender, valorizando suas crenças e modos 

de ser, pensar e agir. 
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Em muitos casos, o idoso é vítima de preconceito pelo fato da situação de analfabeto 

somar-se, geralmente, às condições de pobreza em que sobrevive. Isso também justifica a 

importância de proporcionar ações que promovam a cidadania do idoso por intermédio da 

educação. É preciso executar as propostas já sugeridas, reestruturando urgentemente as políticas 

educacionais ao idoso, mobilizando as diversas instituições e contando com a participação do 

referido público nas discussões. 

 

METODOLOGIA 

Utilizou-se a pesquisa bibliográfica, com abordagem de cunho qualitativo, embasada 

em autores como Serra (2012), Cachioni (1999), dentre outros. Farias Filho e Arruda Filho 

(2013, p. 64) citam que a pesquisa bibliográfica se constitui de “livros, artigos de periódicos e, 

atualmente, com material disponibilizado na internet (...) necessita de critérios minuciosos para 

seu desenvolvimento, seleção dos textos e foco na pesquisa”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apesar dos dispositivos legais estabelecerem o direito à educação aos idosos, sabe-se 

que na prática a oferta não corresponde às necessidades desse público. É fundamental que as 

políticas públicas direcionadas ao idoso sejam efetivadas com qualidade, o que repercutirá 

numa cultura de interesses, trabalhos e responsabilidades ao idoso, tornando sua sobrevivência 

mais digna. Entende-se que o desenvolvimento das competências de leitura e escrita são 

condições básicas às práticas sociais e ao exercício da cidadania. Garantir o direito à educação 

de qualidade é quitar uma dívida social e histórica com os idosos brasileiros. Significa tirá-los 

da exclusão, para que possam elevar sua autoestima, ter acesso aos bens e produtos culturais e 

gozar de outros direitos, interagindo com outras gerações.  

 

CONCLUSÕES 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394/96, deixa lacunas quanto ao 

atendimento dos idosos, por isso propõe-se uma reestruturação que possibilite uma educação 

ao longo da vida. Apesar de garantir aos jovens e adultos o direito de retornar à escola, a lei não 

fornece especificações quanto às pessoas idosas. É preciso por em prática os conhecimentos 

produzidos nos vários seminários, congressos e conferências voltados ao referido público. 

Compreende-se que o envelhecimento populacional é um fenômeno recente no Brasil, 

porém a sociedade precisa organizar-se para atender este público de forma eficaz e eficiente. 
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Cabe ao governo e a sociedade civil buscar estratégias para ofertar educação de qualidade, com 

metodologias adequadas ao público-alvo, além de atividades culturais e físicas, melhores 

condições na prestação dos demais serviços públicos, principalmente na saúde, e, sobretudo, 

que as pessoas mudem suas concepções pessimistas e discriminatórias em relação à velhice. 
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CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DR. GERALDO MOUTINHO 

(CEM): CONTEXTO HISTÓRICO – IMPACTOS E REFLEXOS DE UMA 

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL POLIVALENTE DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DE JUIZ DE FORA COM FOCO NA EJA  
 

Kátia Cristina Candido Aquino Marciano21 
 

            

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho vislumbra lançar um olhar analítico sobre o contexto histórico do 

Centro de Educação do Menor, doravante CEM, sobretudo no que tange à Educação de Jovens 

e Adultos, seu principal foco nesses trinta anos de existência, e como essa trajetória impactou 

em sua atual configuração de atendimento, bem como no cenário educacional de Juiz de Fora.  

As atividades do CEM se articulam calcadas em uma proposta humanizada, 

participativa e democrática, cuja missão é oportunizar o desenvolvimento de habilidades e 

competências necessárias ao efetivo desenvolvimento da cidadania, visando à aquisição, pelos 

sujeitos discentes, de plenas condições de transformação no seu ambiente e, consequentemente, 

na sociedade, de modo a usufruir da melhoria de sua qualidade de vida e na amplificação de 

seus horizontes. No decorrer de sua história de trinta anos, o CEM ampliou seu espectro de 

ação, enfatizando a inclusão social, propondo projetos educacionais propiciadores do retorno à 

vida estudantil e criando estratégias para sua continuidade, aliando a essas premissas, o papel 

de facilitador de acesso aos bens culturais, além de fortalecer a formação em serviço dos 

docentes envolvidos, atentando-se para as peculiaridades de sua proposta. 

As abordagens em torno da Educação de Jovens e Adultos nos remetem, 

indubitavelmente, a Paulo Freire, célebre educador brasileiro, reconhecido a nível internacional, 

em cujos pressupostos se respaldam as propostas desenvolvidas pelo CEM. Identificar-se como 

sujeito de direitos que anseia se libertar da condição de oprimido é premissa defendida por 

Freire (2013, p. 31), ao afirmar “Luta que, pela finalidade que lhe derem os oprimidos, será um 

ato de amor, com o qual se oporão ao desamor contido na violência dos opressores, até mesmo 

quando esta se revista da falsa generosidade referida.”.  

Diversificadas ações no interior de uma mesma instituição educacional (como oficinas 

ofertadas aos alunos e à comunidade: artesanato, dança, música, teatro, informática, 

manicure/pedicure, percussão e grupos de atuação sócio artística – “Arteiros do CEM”  e 

“EnCENACEM”, Círculos de Alfabetização e Cultura – CAC’s que funcionam em polos não 

 
21 Mestranda em Educação – FACED/PPGE/UFJF – katiaaquinoeja@gmail.com  
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escolares, em regiões de alta vulnerabilidade social) , com ênfase na EJA - modalidade esta que 

abarca o maior público atendido - só podem resultar num trabalho que merece reconhecimento, 

por se revelar como uma prática educacional/política/social instigante e impulsionadora na 

ressignificação do cidadão juiz-forano.  

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Por meio do referencial teórico, buscou-se um traçado temporal referente ao Centro de 

Educação de Jovens e Adultos, capaz de propiciar uma visão mais clara de seu propósito inicial 

e do seu posterior engendramento no contexto da educação municipal juiz-forana, numa 

interessante articulação, com vistas ao melhor atendimento de uma parcela desfavorecida da 

cidade, proveniente de variadas regiões.  

Coadjuvados pelos documentos pesquisados nos arquivos da instituição e em 

referenciais bibliográficos importantes, em termos de educação de jovens e adultos no Brasil, a 

fim de consubstanciar as colocações deste trabalho, recorremos aos seguintes referenciais 

teóricos: Arroyo (2011), Gadotti (1997), Freire (1997), Sacristán (2000), Di Pierro (2005), 

dentre outros.  

 Assinalar o vital papel de alguns marcos legais que fomentaram a luta em prol da EJA, 

revela-se imprescindível nesta empreitada, tais como a Constituição Federal, de 1988, e a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Ncional – LDB 9394/96. Vários eventos, após a LDB, tinham 

o propósito de alavancar essa luta, como a V Conferência Internacional de Educação de Jovens 

e Adultos (CONFINTEA), considerado como o maior dessa vertente, no contexto internacional 

da modalidade da EJA, ocorrido em 1997. Baseado na Declaração de Hamburgo da V 

CONFINTEA sobre Educação de Adultos, Dantas (2012, p. 46) assinala: 

A educação de adultos torna-se mais que um direito: é a chave para o século XXI; é 

tanto consequência do exercício da cidadania como condição para uma plena 

participação na sociedade. Além do mais é um poderoso argumento em favor do 

desenvolvimento socioeconômico e cientifico, além de requisito fundamental para a 

construção de mundo onde a violência cede lugar ao diálogo e a cultura de paz baseada 

na justiça (DANTAS, 2012, p. 46).  

  

A Manchester Mineira sofreu diretamente os impactos dos movimentos que 

impulsionavam mudanças educacionais, sobretudo no tocante à EJA. Muitas reconfigurações, 

em diversos setores, tais como modernização, crescimento populacional, expansão territorial, 

com consequente aumento do número de escolas, profissionais e alunos atendidos, 

considerando, especialmente, o período compreendido entre 1926 e 2020 (noventa e três anos). 

Atualmente, a cidade possui um centro comercial diversificado, variados hotéis, centros de 
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eventos e convenções, isso somado ao fato de se apresentar como um polo universitário da Zona 

da Mata Mineira. Figurando como um contrassenso, o município é o 91º no Brasil e o 8º no 

Estado de Minas Gerais, no que se refere ao índice de pessoas com 15 anos ou mais em situação 

de analfabetismo, totalizando 13.660 pessoas, das quais 4249 são pardas, 99 amarelas e 41 

indígenas22 

Ao se considerar as questões interativas protagonizadas pelo Centro pesquisado, 

reportamo-nos a Gadotti (1997), no sentido da reafirmação de que o conhecimento funciona 

como instrumento crucial na intervenção com o mundo. Verifica-se, pois, que a concepção do 

CEM objetivou a constituição de um novo modelo de vida para os sujeitos atendidos, visando 

a ruptura com o comportamento social estruturado na marginalização ou sua ressignificação, 

pois seu primeiro público foi o de alunos egressos da população de rua. O Centro passou 

também por mudanças no gerenciamento que se revelaram substanciais em seu histórico e atual 

configuração, como o fato de ter surgido sob a égide da Secretaria de Educação e, devido a 

reestruturas de gestões municipais, em 2001, o estabelecimento de ensino foi vinculado à 

Gerência de Promoção da Cidadania – GPC, permanecendo ali, até 2010, quando voltou a se 

ligar à Secretaria de Educação.  

 

METODOLOGIA  

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa,  ainda em fase inicial, no contexto do estudo de 

caso, objetivando lançar o olhar sobre uma instituição que transitou por esferas diferenciadas, 

durante sua trajetória, (re)configurando políticas de atendimento, primando pelo enfoque no 

educando e nas potencialidades deste, bem como no envolvimento da equipe. De acordo com 

Gonsalves (2011, p. 70), a pesquisa qualitativa preocupa-se com a compreensão, com a 

interpretação do fenômeno, considerando o significado que os outros dão às suas práticas, 

impondo ao pesquisador uma abordagem hermenêutica.  

 O campo de pesquisa é a instituição CEM, os instrumentos de análise são os documentos 

legais referentes à unidade escolar, o regimento escolar, o projeto político pedagógico, atas, 

registros pessoais de pessoas diretamente envolvidas no processo e demais registros relevantes, 

sendo os sujeitos-alvo, aqueles que transitaram, durante os anos de constituição histórica da 

escola, como gestores ou co-gestores do local, participando ativamente do processo da 

 
22 Para saber mais: CENSO – Indicadores Sociais Municipais. Disponível em: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/juiz-de-fora/pesquisa/23/25124?indicador=29509&tipo=ranking>. Acesso 

em: 27/12/2020. 
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(re)construção curricular que apresenta diversificadas vertentes. Tais sujeitos serão abordados, 

via entrevistas semiestruturadas, por ser um método mais espontâneo que favorece a 

interlocução, de modo a não resultar em respostas dissociadas do real. Para Triviños (1987, p. 

146), a entrevista semiestruturada tem como característica questionamentos básicos que são 

apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa. Os questionamentos 

darão frutos a novas hipóteses surgidas a partir das respostas dos informantes. O foco principal 

será colocado pelo investigador-entrevistador.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme mencionado anteriormente, trata-se de um trabalho, ainda em fase inicial. No 

entanto, já foi possível, por meio da observação e da análise documental prévia, averiguar 

questões importantes que dali emergem, prenunciando constatações muito satisfatórias e 

impactantes para o campo educacional, sobretudo em relação à EJA. 

O próprio histórico da instituição justifica a sua configuração e política de atendimento 

a todos os jovens, adultos e idosos excluídos da educação formal. O fato de o CEM possuir um 

histórico marcado por intensas mudanças e reconfigurações nos impele a aguçar, ainda mais, o 

olhar para a problematização do projeto social ao qual se comprometem as políticas 

educacionais e reestruturadoras da atualidade. Não há como negar que as alterações no 

gerenciamento da instituição, no decorrer dos anos, afetaram sua forma de atendimento e o 

modo de abordagem aos sujeitos atendidos, levando-a a transitar de uma perspectiva 

assistencialista para uma perspectiva emancipadora do sujeito no campo educacional, propondo-

nos, sob tal prisma, a refletir, conscientemente, acerca de questões atuais relativas à prática 

docente, ao processo de ensinar e de aprender, e remetendo-nos às afirmações de Arroyo (2001), 

que nos diz que  

à nossa infância, adolescência e juventude não está sendo roubado e negado apenas o 

direito a conhecer a leitura e a escrita, as contas, o saber científico e tecnológico... está 

sendo roubada a vontade de saber, de experimentar, de ser alguém. (ARROYO, 2001, 

p. 57).  

 

Ao considerar as questões expostas, é possível constatar que integrar o público da EJA 

ao mundo da atualidade ultrapassa uma responsabilidade da escola e do currículo; vai além das 

barreiras da gestão ou da legislação para esbarrar no teor essencialmente humano e formador da 

consciência cidadã crítica, elementos resultantes de fatores que se encadeiam e se mesclam, na 

tentativa de formação plena do sujeito aprendiz. 

A potência se revela por meio de algumas ações dinamizadas pelo CEM: 
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Figura 1:Abordagens temáticas                           Figura 2: Processo de alfabetização/letramento interativo 

 

                  Fonte: própria (2020)                                             Fonte: própria (2020) 

Figura 3: Tempos e espaços ressignificados 

 

Fonte: própria (2020) 

 

CONCLUSÕES 

A observação do movimento dessa escola, diante dos erros e acertos analisados pela 

própria equipe de profissionais que ali atuam e pela Supervisão da Secretaria de Educação, 

responsável por seu acompanhamento, possibilita correlacionar essas constatações à fala de 

Arroyo (2006) a qual lança luz sobre a figura do educador que, ao refletir sobre a sua práxis, 

tem a oportunidade de perceber qual o currículo mais adequado às peculiaridades da EJA, bem 

como o tipo de postura que o docente precisa desenvolver junto ao público jovem, adulto e 

idoso. 

Nesta seara da concepção curricular, convém o reporte à Sacristán (1995), que enfatiza 

a necessidade de compreensão do currículo como a cultura real que surge de vários processos, 

que vão além de “um objeto delimitado e estático que se pode planejar e depois implantar” 

(SACRISTÁN, 1995, p. 27). Ainda de acordo com o autor, o currículo emerge como um fator 

crucial de referência para realizar a análise do que a escola faz, efetivamente, em relação ao 

projeto pedagógico e à cultura. 

Desse modo, olhar para o CEM, considerando seu contexto histórico, viabiliza o 

entendimento de  que  essa instituição se constitui um arcabouço de variadas e potentes inter-
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relações, decorrentes de uma proposta curricular em constante reorganização, com vistas a 

conceder aos cidadãos que compõem o seu quadro de matrículas, a viabilidade de se 

reconhecerem sujeitos em construção, consolidando conceitos e informações de forma 

contextualizada, tornando-os aptos a exercer sua vertente de cidadania, podendo, inclusive, 

subverter a sua realidade e  a de outras tantas pessoas. Afinal, só subverte quem conhece!!! 
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PROGRAMAS E POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PÚBLICA DURANTE A PANDEMIA 

COVID-19: PARTICULARIDADES DE JOÃO PESSOA E DA PARAÍBA  
          

Fernanda Rocha de Oliveira23; Maria Vera Lúcia da Rocha Oliveira24 

            

INTRODUÇÃO 

Pesquisa feita pela Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas 

avaliou programas de educação pública remota dos estados e capitais brasileiros durante a 

pandemia do COVID-19 (BARBERIA; CANTARELLI; SCHMALZ, 2020). Embora nela seja 

apontada a necessidade de reflexão sobre condições de vulnerabilidade presentes nesta 

modalidade de ensino, nossa hipótese é que, considerando os critérios de análise adotados pela 

pesquisa, os resultados apresentados podem não traduzir, fielmente, situações de maior 

fragilidade existentes em alguns contextos escolares brasileiros nessa pandemia. 

Assim, este trabalho objetiva demonstrar como algumas limitações dos critérios de 

análise aplicados pela referida pesquisa nacional podem mascarar contextos indicativos de 

vulnerabilidade na realidade escolar brasileira. E para complementar essa análise, foram 

levantados dados sobre o ensino remoto de uma escola pública durante a pandemia, a partir dos 

quais foram efetuados paralelos da situação de professores, pais e alunos, tanto com os 

resultados da pesquisa nacional quanto com algumas contribuições teóricas sobre o tema. 

Foram procedimentos metodológicos adotados: escolha de uma escola pública como 

estudo de caso, localizada em João Pessoa (buscando entender por que a nota do estado da 

Paraíba, a maior da avaliação nacional, foi tão superior em relação à nota da capital), na qual 

foi realizada uma consulta de opinião junto aos docentes; pesquisas bibliográfica e documental; 

sistematização e análise dos dados levantados, com geração de tabelas. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para classificar o rendimento de capitais e estados quanto à formulação de planos para 

Educação à Distância (EaD), Barberia, Cantarelli e Schmalz (2020) elaboraram um Índice de 

EaD (IEAD) formado por 4 componentes, que foram pontuados de 0 (sem oferecimento) a 1 

(máximo de oferecimento): meios de transmissão (canais e meios utilizados para oferecer as 

aulas); formas de acesso (subsídios – materiais, dispositivos e tecnologias – disponibilizados 

para alunos e professores acessarem os conteúdos); supervisão dos alunos (atribuição de 

responsabilidades para garantir a frequência discente); e cobertura (níveis educacionais 

 
23 Pós-graduanda em Educação do Ensino Superior, UNIJUAZEIRO, fernanda-arq@hotmail.com 
24 Gestora de escola municipal de ensino fundamental de João Pessoa-PB, veraroli@hotmail.com  

mailto:fernanda-arq@hotmail.com
mailto:veraroli@hotmail.com
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cobertos, seja infantil, fundamental, médio ou Educação de Jovens e Adultos – EJA). 

O cálculo do índice corresponde à multiplicação da média aritmética dos três primeiros 

componentes pela pontuação da cobertura (população contemplada pelo plano EaD), gerando 

um resultado que, após redimensionamento, irá variar de 0 a 10. Como esta nota é avaliada por 

dia (unidade adotada), estados e capitais que levaram menos tempo para implementar bons 

planos pontuaram por um período maior, e assim, obtiveram uma média geral maior que aqueles 

que demoraram. (BARBERIA; CANTARELLI; SCHMALZ, 2020). 

Esse fato ajuda a entender um dos motivos de a Paraíba e sua capital terem obtido IEADs 

tão distintos: enquanto as políticas estaduais paraibanas foram implementadas em menos de 34 

dias (média nacional dos estados), João Pessoa levou mais de 100 dias para isso, tendo sido a 

penúltima capital a fazê-lo. (BARBERIA; CANTARELLI; SCHMALZ, 2020). 

 

Tabela 01: Comparativo das notas (arredondadas25) dos componentes do IEAD avaliados em relação à Paraíba e 

a João Pessoa, bem como às média dos estados e das capitais nacionais (ref.:mar.-out. 2020). 

REFERÊNCIA MEIOS ACESSO SUPERVISÃO COBERTURA IEAD 

Paraíba 0,78 0,26 0,78 0,78 6,03 

Média estados 0,40 0,17 0,28 0,59 2,38 

João Pessoa 0,26 0,13 0,20 0,39 1,95 

Média capitais 0,31 0,07 0,17 0,52 1,60 

Fonte: Prória (2021), com base em Barberia, Cantarelli e Schmalz (2020). 

 

Com base nos dados da tabela 01, afere-se que o IEAD da Paraíba foi 209% maior que 

o IEAD de sua capital. Segundo Barberia, Cantarelli e Schmalz (2020), os planos estaduais EaD 

foram, na média, muito melhores que os planos das capitais. Porém, pode ajudar a explicar essa 

diferença de resultados o fato de os municípios serem responsáveis pelos níveis de ensino com 

menor autonomia discente (ensino infantil e programas de primeira infância26). 

Do ponto de vista das vulnerabilidades, algumas informações apresentadas ao longo da 

pesquisa merecem ser destacadas para análise. A exemplo, Barberia, Cantarelli e Schmalz 

(2020) correlacionam as condições pré-existentes (econômicas e educacionais) e a qualidade 

dos planos EaD adotados em cada localidade, adotando o IDEB (Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica) e o Produto Interno Bruto (PIB) como critérios para essa medição. 

Contudo, é possível ver uma contradição na análise dos autores: embora tenham sido utilizados 

gráficos para demonstrar que há estados de maiores PIBs e IDEBs que também tiveram boa 

posição no ranking nacional do IEAD27, a Paraíba foge a essa regra, pois obteve a maior nota 

 
25 Para facilitar a compreensão mais rápida dos dados, as casas decimais das notas apresentadas pela pesquisa 

foram diminuídas de 7 para 2, utilizando, para isso, regras matemáticas de arredondamento. 
26 Estados são responsáveis pelo ensino médio e corresponsáveis pelo ensino fundamental. 
27 Foram elaborados comparativos entre valores de PIB x IEAD, bem como valores do IDEB x IEAD, demonstrando 
a posição de cada estado/capital nesta relação. 
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da avaliação nacional, mas figura entre os últimos lugares do PIB e do IDEB. 

Outras fragilidades da pesquisa foram consideradas mais graves, do ponto de vista das 

vulnerabilidades sociais. A primeira delas é que, ao se optar pelo uso do PIB como parâmetro 

da condição econômica de um estado/capital, sem levar em conta (ou sem destacar) que este 

tipo de dado é generalista e não traduz o nível de distribuição de renda local (se é equilibrada 

ou discrepante), é reproduzida uma postura de reafirmação da invisibilidade de camadas de 

maior vulnerabilidade em pesquisas que, como essas, deveriam ajudam a avaliar e 

(re)direcionar políticas. Se os pesos são generalizados, como dar mais a quem mais precisa? 

É a mesma provocação que cabe para outra falha da pesquisa, esta assumida pelos 

autores: os dados de quantos estudantes tiveram aulas à distância durante a pandemia não foram 

diferenciados quanto a serem de escolas públicas ou privadas, estaduais ou municipais. 

Considerando que a dificuldade de acesso às aulas na EaD foi um dos principais problemas 

encontrados na avaliação dos programas de estados e capitais, destacar situações de fragilidade 

dentro de dados genéricos é primordial para políticas mais eficientes/equitativas. 

Considerando que pensar desigualdades vai além do corpo discente, vale enfatizar a falta 

que fez, na pesquisa nacional, a análise das condições de professores e gestores dentro desse 

sistema. Quais suportes têm sido dados a estes? Não houve menções nesse sentido. 

Como destaca Edméa Santos (2009), é preciso atentar para a nova forma de exclusão 

social relacionada à EaD: a exclusão digital. Embora a autora se referisse, em seu texto, à Ead 

como fenômeno da cibercultura, a rápida e forçosa adoção desse formato na pandemia trouxe à 

tona o retrato das nossas desigualdades sociais brasileiras: “A exclusão digital é um novo 

segmento da exclusão social mais ampla. Um desafio político!” (SANTOS, 2009, p. 5659). E 

essas vulnerabilidades não recaem apenas nos discentes, mas também sobre os docentes. 

Foi diante de uma preocupação com os possíveis impactos negativos sobre a educação 

nesse período que a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO, 2020) publicou algumas recomendações sobre o tema. Dentre elas, podem ser 

destacadas algumas que se correlacionam com as análises aqui empreendidas: uso de 

tecnologias compatíveis com a conectividade e habilidade de professores e alunos; inclusão de 

pessoas não apenas com deficiência, mas de baixa renda; oferta de treinamentos eventualmente 

necessários para professores, alunos e pais. Diante destas válidas sugestões vê-se uma 

preocupação tanto para evitar exclusão quanto com ações mais estruturais (como de capacitação 

e adequação de ferramentas) que não foram ponderadas pela pesquisa nacional. 
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METODOLOGIA 

Constatados alguns tópicos de fragilidade da pesquisa nacional no tocante às camadas 

de vulnerabilidade (de discentes e docentes) existentes no processo de EaD em tempos de 

COVID-19, cabe apresentar as estratégias aqui adotadas, por meio de um estudo de caso, para 

apresentar informações relevantes sobre uma realidade escolar em tempos pandêmicos. 

Em uma escola municipal de ensino fundamental, situada em João Pessoa-PB, foi 

realizada consulta de opinião junto aos seus docentes, tendo como único critério de inclusão 

adotado o fato de eles serem professores na instituição. Optou-se por esse método (ao invés de 

questionários ou entrevistas) para poupar tempo dos docentes e deixá-los mais à vontade, de 

modo que apenas dessem, rapidamente, suas impressões em relação às aulas remotas. 

Dez professores emitiram opiniões sobre o tema, e suas respostas foram analisadas e 

agrupadas em temáticas: (1) Dificuldades do ensino remoto; (2) Artifícios/posturas que estão 

sendo utilizados pelos professores; (3) Artifícios que estão fazendo falta, diferenciando-os entre 

os que se relacionam aos alunos (3a) e aos professores (3b). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quanto às (1) Dificuldades encontradas no ensino remoto, os professores consideraram 

que está sendo um desafio, difícil ou mesmo péssimo este cenário, havendo diversos fatores de 

vulnerabilidade que têm contribuído nessa percepção. Segundo os docentes, alguns 

responsáveis não têm tempo, condições materiais e/ou psicológicas para ajudar os alunos: 

alguns não têm celular ou possuem apenas um para dividir com outros filhos e com suas 

necessidades próprias; falta-lhes tempo (porque possuem outros afazeres, incluindo trabalho, 

outras crianças para cuidar, tarefas domésticas), paciência e/ou conhecimento (inclusive 

havendo responsável que não sabe ler); casos de doença, entre outras dificuldades. 

 Como consequência, constata-se dificuldade/prejuízo na aprendizagem de alunos 

(apontada por cinco professores), e uma baixa exploração dos conteúdos pela série de limitações 

desse período pandêmico. Em decorrência desse leque de dificuldades relacionadas ao contexto 

dos alunos e responsáveis, falta adesão de alguns alunos às atividades remotas (alguns 

visualizam as atividades, mas não respondem), e esta é somada e/ou justificada por uma falta 

de identificação de alguns docentes com este tipo de formato, inédito para muitos. 

Dentre os (2) artifícios/posturas que estão sendo utilizados pelos professores, o 

Whatsapp é utilizado por todos os respondentes por ser considerado um instrumento de mais 

fácil entendimento e de maior alcance para todos. Tem sido usado para comunicação com pais 

e alunos, para envio de tarefas (incluindo recursos de áudios, vídeos e/ou fotos), para 
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atendimentos aos alunos e para chamadas de vídeo. Mas sobre estas últimas, algumas também 

ocorrem pelo Google Meet (embora um dos docentes tenha dito que esse programa tem baixa 

adesão) e outras não possuem adesão, independentemente da ferramenta. Embora os 

professores respondentes não tenham indicado os motivos para a baixa adesão às chamadas de 

vídeo, ela pode ser relacionada à pouca disponibilidade de internet ou mesmo a 

constrangimentos, por parte dos alunos, ao mostrarem seu ambiente familiar em sala de aula. 

Os (3) artifícios que estão fazendo falta, como dito, foram divididos entre aqueles que 

se referem aos (3a) professores e aos (3b) alunos. Sobre estes últimos (3b): cinco professores 

indicaram a carência de um acesso adequado dos alunos a equipamentos necessários para 

acompanhar as aulas (celular ou computador), ou mesmo na existência destes, a falta de 

qualidade em relação à resolução e/ou à memória dos equipamentos. A mesma quantidade de 

docentes atestou falta ou insuficiência de acesso dos alunos à internet, tendo sido comentado 

um caso em que se utilizava a internet do vizinho, por exemplo.  

Outro item muito comentado em relação a esse tema, que fora motivo de bastante 

reclamação por parte de pais e alunos, foi a ausência de atividades impressas, mencionada por 

sete professores. De acordo com estes, muitos alunos têm dificuldade na escrita, não 

conseguindo visualizar a atividade online e passá-la para o caderno. E esse fato é agravado pela 

indisponibilidade e/ou falta de capacidade dos responsáveis para ajudarem os alunos. 

Quanto às necessidades dos professores (3a), foi apontada a falta de 

recursos/metodologias de suporte no sistema escolar, incluindo capacitação sobre programas e 

internet. Porém, o que foi mais alarmante foi o fato de que quatro dos dez professores 

respondentes informaram ter destinado seus equipamentos/serviços pessoais para uso de 

trabalho (como celular, notebook, internet) e, em alguns casos, tiveram que investir dinheiro 

próprio (mesmo sem ter condições) para comprar novos equipamentos (inclusive de gravação 

de vídeo) ou para melhorar os que já possuíam (quanto a resolução, memória e internet). 

 

CONCLUSÕES 

Como apontado na análise aqui empreendida, a pesquisa nacional que avaliou a EaD 

brasileira em tempos pandêmicos mostrou fragilidades, tanto por possíveis dificuldades de 

obtenção de dados (sobretudo por ter ocorrido em nível nacional e sem dados mais específicos 

por escola) quanto pela adoção de critérios que mascaram diversas formas de vulnerabilidade 

social, incluindo a exclusão digital, apontada por Edméa Santos (2009). 

Os temas trazidos pelo estudo de caso ora retomam pontos destacados na análise da 
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pesquisa nacional, ora especificam formas de vulnerabilidade que esta não conseguiu explorar. 

Os meios de acesso, por exemplo, confirmam-se como um dos maiores problemas tanto na 

pesquisa quanto no estudo de caso, mas neste último, a análise é incrementada por apontar 

dificuldades relacionadas também aos docentes (carentes de infraestrutura) e pais.  

Quanto à relação das ações da escola com as recomendações da UNESCO (2020), é 

fator positivo a forte adesão ao Whatsapp na escola, já que é mais amigável com 

alunos/responsáveis que têm acesso a planos pré-pagos (com baixa capacidade de transmissão 

de dados). Contudo, não foram mencionados usos de outros recursos, como TV e rádio 

(apontados pela pesquisa nacional como sendo mais acessíveis), nem capacitações docentes. 

Por fim, é preciso que sejam elaborados levantamentos mais precisos sobre as realidades 

não só de estudantes, mas de professores, para que não haja uma exacerbação das desigualdades 

que já tanto assolam a política educacional. Para isso, seria desejável a soma de esforços e o 

compartilhamento de recursos entre estados e capitais, diminuindo as disparidades de seus 

resultados quanto às políticas adotadas nesse difícil período pandêmico.  
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POLÍTICA DE INCLUSÃO: O PROJETO UNIVERSIDADE PARA TODOS (UPT) E 

O PERFIL SOCIAL, ACADÊMICO E PROFISSIONAL DOS MONITORES NO 

INTERIOR DA BAHIA 

 
          

Ideilton Alves Freire Leal28 

            

INTRODUÇÃO 

O acesso à educação é considerado um dos pilares essenciais para fomentar o 

crescimento econômico de um país e a redução das desigualdades sociais, assim, os 

investimentos nas políticas educacionais tornam-se um fator determinante para a elevação da 

qualidade de ensino e para a ampliação do acesso, tanto na educação básica quanto na educação 

superior. 

No que se refere à educação superior, é percebido nos últimos vinte anos, o 

fortalecimento das políticas de democratização do acesso e permanência, decorrente de um 

processo histórico de lutas dos movimentos sociais, que resultou na formulação de políticas 

sociais como, o Programa Universidade para Todos (ProUni), criando em 2004 (Lei nº 

11.096/2005), as políticas de ação afirmativa (Lei de Cotas - n° 12.711/ 2012) e o Fundo de 

Financiamento Estudantil (FIES), entre outras.  

Na Bahia, outro Programa tem contribuído de forma significativa para a ampliação e 

democratização do ensino superior, o Programa de extensão universitária de caráter 

interinstitucional, Universidade Para Todos (UPT), instituído pelo decreto Nº 20.004 de 21 de 

setembro de 2020, constituindo como parte de uma ação do governo do Estado, coordenado 

pela secretaria de Educação (SEC-BA) em parceria com as universidades públicas Estaduais da 

Bahia (UEBAs), Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Universidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Universidade Estadual 

de Santa Cruz (UESC) e também a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).  

Desse modo, o intuito deste trabalho é contribuir na produção do conhecimento sobre a 

relevância do programa UPT e identificar o perfil social, acadêmico e profissional dos 

monitores que atuam no âmbito do programa, além de compreender as motivações que levam 

a participar como voluntários e a socialização das experiências realizando no âmbito de sua 

atuação. 

 

 

 
28 Programa de Pós-graduação em Educação Cientifica, Inclusão e Diversidade – PPGECID, Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia/URFB, E-mail, mateusideitton@gmail.com 



   

[80]  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

            A meta 12 do Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014, estabelece que o poder 

público deve “elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por 

cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte 

e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta 

por cento) das novas matrículas, no segmento público”. (BRASIL, 2014). Para que essa meta 

seja alcançada, segundo Sampaio (2018, p. 244) é preciso “[...] Praticamente dobrar o número 

que temos hoje de matrículas de ensino superior e para isso seria também necessário que a 

grande maioria dos jovens, entre 15 e 17 anos, também estivesse cursando e concluindo o ensino 

médio na idade correspondente a esse nível de ensino”. No entanto, segundo dados do censo 

escolar de 2020, divulgado em janeiro do corrente ano, cerca de 1, 5 milhão da população entre 

4 a 17 anos estão fora da escola, sendo que o maior número se concentram entre 14 a 17 anos, 

idade correspondente aos anos finais do ensino fundamental e do Ensino Médio (INEP, 2021). 

Nesse sentido, a meta 12 do Plano Nacional de Educação (PNE) é ainda um grande 

desafio para poder público, uma vez que, segundo o relatório de monitoramento das metas do 

PNE (2020), “Em 2019, a taxa bruta de matrículas (TBM) atingiu 37,4%, enquanto a taxa 

líquida de escolarização (TLE) registrou 25,5%. Entretanto, em ambos os casos, para o alcance 

da Meta 12 até 2024 (respectivamente, 50% e 33%), será necessário um crescimento maior 

entre 2019 e 2024 do que o que ocorreu entre 2012 e 2019”. (INEP, 2021), os dados evidenciam 

ainda que a participação do poder público para reverter esse quadro é ainda maior, visto que, 

entre 2012 a 2018, o número de matrículas na rede pública corresponde apenas 12,7%, sendo 

que a meta a ser atingida é de 40% até 2024. (INEP, 2021). 

Para reverter esse quadro e aumentar o número de matrículas do ensino superior na 

Bahia, o governo do estado, por meio do Decreto nº 20.004 de 21 de setembro de 2020, instituiu 

o Programa Universidade Para Todos - UPT, que teve suas atividades iniciadas em 2003, no 

âmbito de outro programa, denominado “Faz Universitário”, atualmente substituído pela UPT, 

destinado aos alunos concluintes e egressos da rede pública de ensino. 

A UPT está presente em 156 municípios dos 417 da Bahia, com 225 locais de 

funcionamento em 26 Territórios de Identidade do Estado, realizando atividades presenciais 

como aulas, seminários, oficinas, simulados e orientação para escolha da carreira profissional, 

tendo como finalidade principal, “aprofundar e fortalecer os conhecimentos da Educação 

Básica, adquiridos pelos estudantes da Rede Pública de Ensino, visando elevar os indicadores 

de aprovação no processo seletivo vestibular, no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM e 
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outras formas de ingresso e acesso ao Ensino Superior” (BAHIA, 2020, p. 1). 

Além disso, o programa contribui no processo de iniciação à docência dos estudantes 

universitários da graduação e da Pós-Graduação das Universidades Estaduais da Bahia 

(UEBAs), sendo que, para ser monitor, precisa estar com matricula ativa em umas das 

Universidades (UNEB, UEFS, UESB, UESC). Tal iniciativa, corrobora no fortalecimento de 

outra política no âmbito das universidades, que corresponde a política de permanência, uma vez 

que é pago uma bolsa no valor da hora aula ministrada pelos monitores para custear eventuais 

gastos com transporte e material didático. Outro ponto significativo que compõe a participação 

dos estudantes universitário no projeto, é no compartilhamento das [...] “experiências 

inacessíveis em outros espaços por esses cidadãos. O contato dos estudantes desses núcleos 

com universitários, pós-graduandos e até mesmo docentes das Universidades constitui um 

ambiente rico em vivencias, e trocas de ideias que aproxima o trabalhador da realidade 

acadêmica e do sonho de obter um título de ensino superior”. (KATO, p. 8, 2011). Para 

Angelim, et al, (2017) esse contato [...] “tem alcance nas instâncias social e emocional, dada a 

condição de que socialmente falando, os alunos participantes sentiram-se mais valorizados 

como sujeitos com condição de acesso à Universidade enquanto acadêmicos e emocionalmente, 

por terem um aumento considerável de sua autoestima, em função de uma maior expectativa de 

um futuro mais participativo”. (ANGELIM, et al, 2017, p. 2)  

 

METODOLOGIA 

A metodologia empregada é de abordagem qualitativa e de caráter exploratório, sendo 

o instrumento para coleta de dados um questionário semiestruturado com perguntas abertas e 

fechadas voltadas à formação acadêmica, à experiência profissional, e à participação no projeto 

como Monitor. O questionário foi aplicado durante a reunião de planejamento pedagógico, 

realizado quinzenalmente pela coordenadora do projeto na cidade e pela professora formadora. 

Os participantes da pesquisa foram oito monitores que atuam no âmbito do projeto 

Universidade Para Todos (UPT) no interior da Bahia. A análise dos dados foi realizada em 

blocos, divididos em: Perfil social; Formação Acadêmica; Experiência profissional;  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa aponta no que se refere ao perfil social, acadêmico e profissional dos 

monitores pesquisados do programa, que a maioria estão entre a faixa estaria de 30 e 39 anos. 

Com formação em andamento em diferentes áreas como, Língua Portuguesa e Literaturas (três), 

Língua Inglesa e Literaturas (um), Geografia (um), Biologia (um), História (um) e Matemática 
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(um). Dentre os oito, cinco cursaram o ensino fundamental da rede privada de ensino, sendo 

que um como bolsista e três na rede pública. No que se refere ao ensino médio, quatro estudaram 

na rede privada e quatro na rede pública. Indagados se já frequentaram cursinhos pré-

vestibulares com o intuito de ingressar na universidade, identificamos que quatro não 

frequentaram e quatro frequentaram cursos particulares.  

Questionados acerca das motivações para participar do programa como Monitor, 

apresentam os seguintes dados:  

Quadro 01: Motivações para participar do Projeto como Monitor 

Monitor Motivações para participar do Projeto como Monitor 

A “O fator social, em ser parte do ideal dos alunos em alcançar a universidade”. 

B “Ação social”  

C “Projeto de cunho social”.  

D “O objetivo e o público que envolve o projeto”. 

E “ A função social do projeto”.  

F “Conhecer a realidade do cursinho pré-vestibular público”. 

G “Em busca de experiência, oportunidade de ministrar história”. 

H “Sabendo que a educação é propulsora do indivíduo, o objetivo do projeto é 

convidativo, alunos das escolas públicas tenham oportunidade de se preparar para os 

processos seletivos é estimulante e gratificante”. 

Fonte: Própria (2021). 

No que se refere às experiências e às dificuldades na atuação como Monitor, os 

participantes relatam a grande relevância que o programa contribui para sua formação 

acadêmica e profissional, sendo para alguns a primeira oportunidade de colocar em pratica os 

conhecimentos teóricos e práticos adquiridos na Universidade. No entanto, é possível 

identificar vários problemas citados pelos Monitores, que vão desde a falta de interesses dos 

alunos, módulos desatualizados, baixa remuneração, salas com um quantitativo elevado de 

alunos e as dificuldades em trabalhar com as tecnologias digitais de informação e comunicação 

(TICs).  

Quadro 02: Experiências e Dificuldades dos Monitores da UPT 

Monitor Experiências e Dificuldades dos Monitores da UPT 

A “O projeto tem uma grande oportunidade de colocar em pratica o 

conhecimento adquirido na graduação. Faz parte de um programa que proporciona 

formação aos alunos, contribui para a minha formação, construção e desconstrução de 

aprendizagens. As principais dificuldades, são ter que adaptar as aulas para os 

diversos níveis de conhecimento entre os alunos, ter que preencher lacunas voltado 

aos conteúdos do ensino básico”.  
B “Acredito que seja um trabalho muito importante em ajudar esses alunos a 

adentrarem a Universidade e aumentar as expectativas de sucesso deles. As principais 

dificuldades são os módulos que não são atualizados, nem todos os temas abordados 

nos módulos são comtemplados nas provas. Por isso precisamos usar materiais 

extras”.  
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C  “Trabalhar com aulas expositivas e buscando trabalhar relacionar com o 

cotidiano dos alunos. A principal dificuldade é a Remuneração”. 
D “Experiência muito importante para o meu crescimento profissional. A 

principal dificuldade é a Falta de interesse dos alunos”.  
E “É gratificante, pois possibilitamos conhecimento de qualidade de ensino. 

Sem dificuldade”.  
F “Muito rico, produtivo. As principais dificuldades são evasão, conversas 

paralelas, quantidade de alunos por salas, cronogramas”. 
G “Foi uma experiência incrível, apesar de algumas dificuldades como alunos 

desinteressados, valeu muito a pena. A equipe pedagógica, o quadro de professores. 

Foi muito produtivo o semestre que trabalhei na UPT e tenho certeza que só agregou a 

minha formação profissional e pessoal. As maiores dificuldades foram as salas lotadas 

e alunos descomprometidos”. 
H “Atuação super satisfatória, sendo que mesmo com poucos recursos o 

conteúdo foi transmitido para os alunos. As dificuldades foram em operar o Datashow 

e o material distribuído para os alunos desatualizado”. 

Fonte: Própria (2021). 

 

CONCLUSÕES 

Os dados apresentados apontam que, o perfil social dos monitores que atuam no 

Programa Universidade para Todos (UPT) é bem diversificado, uma vez que três são oriundos 

da educação pública e cinco tiveram sua trajetória escolar na rede privada de ensino, sendo que 

quatro destes também frequentaram cursinho pré-vestibular na mesma rede. Mesmo a maioria 

sendo oriundos de outra realidade do qual o programa atende, a relevância social do programa 

é um dos fatores determinante para a participação como monitor, além de ser uma forma de 

aprimorar os conhecimentos adquiridos na universidade e de contribuir com a permanência na 

universidade, através do elo proporcionado pelo programa no âmbito da junção de duas 

políticas, de acesso e permanência.  

A pesquisa também permitiu identificar as condições pedagógicas desafiadoras 

enfrentadas pelos monitores em sua atuação, que vai desde a falta de engajamento dos 

estudantes, baixa remuneração, sala com um quantitativo elevando de alunos, módulos 

desatualizados, etc. Essas dificuldades apontadas interferem diretamente o andamento do 

programa, uma vez que o sucesso dos estudantes atendidos, dependem também de condições 

estruturais, técnicas e pedagógicas de qualidade ,oferecidas no âmbito de umas das políticas 

mais importante no estado da Bahia para a inclusão e democratização do acesso ao nível 

superior.   
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A RELAÇÃO ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO NO FINANCIAMENTO DA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
          

Juvania dos Santos Borges da Silva29; Ramon Igor da Silveira Oliveira30; Maria Aparecida dos Santos Ferreira31 

            

 

INTRODUÇÃO 

Este estudo tem por objetivo analisar a relação entre o público e o privado no 

financiamento da educação profissional à luz de teóricos e de algumas legislações. No Brasil, é 

obrigação da união investir em educação pelo menos 18% da receita líquida dos impostos; os 

estados e municípios, 25%. A educação é financiada ainda com contribuições sociais do salário 

educação, recolhido sobre a folha de salários das empresas (FERREIRA, 2014).  

 No que se refere à Educação Profissional e Tecnológica (EPT), Ribeiro, Farenzena e 

Grabowski (2012) afirmam que não existe atualmente a definição de fontes de financiamento 

perenes ou sistemáticas para essa modalidade. Assim, os recursos disponibilizados tornam-se 

insuficientes para atender às necessidades dessa modalidade.  

Nos últimos anos vários programas foram criados pelo governo federal com o objetivo 

de ampliar a oferta de vagas na educação profissional, e com esses programas, surgiu também 

a possibilidade de firmar parcerias com instituições privadas, para ofertá-los com o 

financiamento do dinheiro público. Assim, fica evidente que os interesses por traz dessas 

parcerias estão articulados com a lógica produtivista e mercadológica, que visam os benefícios 

da transferência de recursos públicos para a iniciativa privada.  

 Portanto, o desenvolvimento deste trabalho procura destacar como ocorre a 

relação público-privado no financiamento da Educação profissional. Nesse sentido, o estudo 

busca responder a questão: qual a relação entre o público e o privado no financiamento da 

educação profissional? Tal investigação se torna fundamental para que se possa ter clareza de 

como essa relação ocorre, e quais os impactos ocasionados pelas parcerias firmadas no campo 

educacional. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

É através do financiamento da educação que é possível concretizar, por meio de 

viabilização de recursos, as ações com vistas a garantir o direito à educação previsto no art. 6º 
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da Constituição Federal (CF) de 1988. Neste sentido, é dever do Estado garantir esse direito 

constitucional por meio da viabilização de recursos e pela promoção de políticas educacionais 

que visem promover uma educação pública de qualidade (FERREIRA, 2014).  

 Peroni (2016) destaca que, no país, a educação profissional vive um processo em que o 

poder público repassa a execução da oferta educacional para o setor privado com ou sem fins 

lucrativos, como forma de barateamento ou racionalização de recursos. Silva (2017) avalia que 

o mercado educacional se constitui, a partir disso, em um processo de financeirização, onde a 

educação é transformada em produto, ou seja, objeto do capital.  

 Bonamino (2003) analisa, que as relações construídas entre o público e o privado, estão 

pautadas na transferência de recursos e responsabilidades do primeiro para o segundo, o que 

restringe a ação pública estatal, reduz o investimento direto de recursos na educação e amplia a 

participação e a autonomia de atuação do setor privado. 

 A partir do momento que se injeta recursos públicos no setor privado, o dinheiro público 

se torna escasso para a implementação de melhorias na educação pública, e isso compromete o 

direito à educação previsto na constituição. O mau uso dos recursos públicos, sendo destinados 

ao setor privado sob o argumento de que essas instituições serão capazes de ofertar uma 

formação de melhor qualidade, acaba eximindo o papel do Estado de investir os recursos nas 

próprias instituições públicas para que venham desempenhar esse papel (KUENZER, 2006). 

 É importante frisar qual conceito de relação público-privado abordaremos nesse 

contexto, passo necessário para melhor compreender essa ligação. Assim, nos ancoramos no 

sentido posto por Silva (2017), que diz que 

[...] o conceito de relação público-privada constitui-se da ligação direta entre dois 

setores da sociedade, um de ordem estatal (Estado/Governo) e outro de ordem privada 

(Mercado/Empresas/Setor Produtivo não Estatal), de tal forma a estabelecer situações 

de “troca”, onde o objeto desta é de um lado os recursos financeiros e do outro a 

prestação de serviços (SILVA, 2017, p. 40, grifo do autor). 

 

 Nessa direção, o Estado se torna financiador de um serviço educacional prestado pela 

esfera privada, estabelecendo uma relação de troca. Com esse novo destino para os recursos 

públicos, intensifica-se a relação com o campo privado, e a educação passa a ser vista como 

um mercado aberto ao mundo dos negócios (SILVA, 2017). Assim,  

[...] cada vez mais, observamos o setor privado mercantil influenciando a política 

educacional. Exemplos disso têm sido as parcerias entre instituições do terceiro setor 

e sistemas públicos de ensino, quando a coordenação de todo o processo educacional, 

desde a gestão até o currículo, passa a ser definida pela instituição privada, 

imprimindo no público a lógica mercantil (FERNANDES, BRITO E PERONI, 2012, 

p. 566-567). 

 

 É evidente que essas parcerias firmadas entre os sistemas públicos de ensino com as 
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instituições do terceiro setor32 acabam promovendo uma lógica mercantil, pois essas instituições 

acabam interferindo diretamente no processo educacional. Com a parceria público-privada e o 

fortalecimento do terceiro setor, o privado acaba influenciando ou definindo o público, não 

mais apenas na agenda, mas na execução das políticas, definindo o conteúdo e a gestão da 

educação, com consequências para a democratização da educação (PERONI, 2013, p.30). 

 Na Educação Profissional, essas parcerias ocorrem com maior visibilidade, visto que 

pela lógica mercantil, há um grande interesse das empresas em comandar essa modalidade 

ensino. Assim, as reformas educacionais e os novos modelos pedagógicos, bem como as novas 

práticas de gestão e financiamento mercantis, tomam a EPT como campo de experimentação 

ou disputa de projetos (GRABOWSKI, 2010, p. 73).  

 Com a criação da Lei do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), toda a educação básica em suas 

diferentes modalidades pôde ser contemplada no âmbito do financiamento. Porém, a 

modalidade dependente da destinação de mais recursos, conforme Grabowski (2010):  

“no âmbito das vinculações de recursos públicos, o FUNDEB contemplou um 

valor diferenciado para os diversos níveis e modalidades da educação básica, 

destinando um diferencial para a formação técnica, muito aquém do 

necessário e do custo real do aluno da escola técnica”, (GRABOWSKI, 2010, 

p.70) 

 

 A meta 11 do Plano Nacional de Educação, Lei n.º 13.005, aprovado em 2014, por sua 

vez, visou triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando 

pelo menos 50% da expansão no segmento público. Para Lima, Peterle e Almeida (2016, p. 

482), porém, não há interesse do governo em cumprir essa meta, “mas em priorizar políticas 

públicas ou programas de governo que atendam a um mercado de formação privado.”. 

 Diante disto, é possível aferir que a constituição e a trajetória de políticas voltadas para 

o financiamento da educação profissional no Brasil são marcadas por disputas de interesses das 

elites econômicas, evidenciando a relação público-privado. Nessa perspectiva, abordaremos 

alguns dos programas criados para atender à educação profissional com o financiamento do 

dinheiro público, e que se materializam por meio das parcerias com o setor privado. 

 

METODOLOGIA 

 
32 A parceria público-privada ocorre principalmente com o terceiro setor que é caracterizado como o público não 

estatal e pressupõe a existência do primeiro e segundo, Estado e mercado. O conceito designa “um conjunto de 

iniciativas particulares com um sentido público” (FERNANDES, 1994, p. 127). 
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Para o desenvolvimento deste estudo, foi feita uma pesquisa documental com o objetivo 

de se fazer uma análise sobre a temática evidenciada, e bibliográfica, “decorrente de pesquisas 

anteriores, em documentos impressos, livros, artigos, teses etc.” (SEVERINO, 2002, p. 131). O 

encaminhamento metodológico corresponde à abordagem qualitativa, uma vez que procura 

captar não só a aparência do fenômeno, como também suas essências (TRIVIÑOS, 1987). 

 Desta forma, à luz de teóricos e de algumas legislações, tais como a Constituição Federal 

de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Plano Nacional de Educação 

(2014-2024), buscou-se, por meio desta pesquisa, atingir o objetivo proposto de analisar a 

relação entre o público e o privado no financiamento da educação profissional. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na política educacional, um conjunto de programas atendendo diferentes formas e 

segmentos emergiram como “ondas” sob o campo educacional. Silva (2017) chama atenção 

para aqueles voltados para a Educação Profissional, como o PLANFOR (Plano Nacional de 

Qualificação do Trabalhador), PNQ (Plano Nacional de Qualificação) e o Pronatec (Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego). Esses programas possuem, em comum, “a 

priorização da parceria com o Sistema S, por meio do fortalecimento do financiamento público 

às instituições privadas” (SILVA, 2017, p. 137).  

Composto por nove instituições, o Sistema S é considerado o maior do Brasil em matéria 

de atuação no campo da educação profissional. A arrecadação do Sistema S pelos cofres 

públicos para execução de programas da Educação Profissional “é uma demonstração de que é 

possível a estruturação de um fundo público para financiar uma política de educação 

profissional pública” (GRABOWSKI, 2010, p. 110). Desse modo, pode-se dizer que, se todo 

dinheiro direcionado ao Sistema S fosse investido em melhorias no sistema de ensino público, 

poderíamos ter um melhor cenário educacional. 

 Um dos programas criados pelo governo que mais beneficia o Sistema S e evidencia a 

relação público-privado no financiamento da educação profissional é o PRONATEC. De acordo 

com Moura, Lima Filho e Silva (2012), este programa prevê o financiamento público em 

organizações privadas, para que estudantes do Ensino Médio propedêutico público estadual 

possam fazer cursos técnicos na forma concomitante nessas organizações. Caracteriza-se, 

portanto, enquanto uma transferência escancarada de dinheiro público para os cofres do setor 

privado, com o objetivo de promover uma ação que deveria ser do próprio Estado. Assim, 

 

O Estado delega às entidades patronais a formação dos estudantes das redes públicas 
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de ensino – e financia o processo –, concedendo-lhes o direito sobre a concepção de 

formação a ser materializada. Assim, também é ideia central a submissão da formação 

humana à pedagogia das competências e às necessidades imediatas do mercado de 

trabalho (MOURA; LIMA FILHO; SILVA, 2012, p. 33) 

  

 Quanto às políticas de formação profissional, percebemos que descontinuidades dos 

programas em função de reformas e mudanças de governo se caracterizam em “ações que 

apenas fragilizam o processo de constituição do direito e garantia da qualidade social, 

permitindo que a educação seja tratada como mercadoria e não como direito” (LIMA, 

PETERLE, ALMEIDA, 2016, p. 483- 484). Nesta direção, a educação virou um negócio, pois, 

como política pública, a Educação Profissional “é vista como parte de um plano nacional de 

desenvolvimento econômico e tecnológico sustentado e articulado a outras políticas de 

emprego, de trabalho e de renda” (SILVA, 2017, p. 90).  

 Diante do exposto, concordamos com Grabowski (2010) quando analisa que, no 

plano das formulações de políticas e programas de educação profissional, é muito nítida a 

disputa de interesses das elites econômicas e dos interesses privados sobre a escola, seus 

programas e, até mesmo, em torno de sua função social. 

 

CONCLUSÕES 

Este estudo revelou que existe uma forte tendência mercadológica por trás do 

financiamento da educação profissional, onde o setor privado acaba se beneficiando da 

transferência de recursos públicos para a execução de políticas públicas, por meio de programas 

voltados para essa modalidade de ensino. Um dos grandes beneficiados dessa relação é o 

Sistema S, que anualmente recebe altos valores por serviços educacionais prestados. Isso fica 

evidente principalmente na execução de programas como o PRONATEC. 

 Diante disso, concluímos que a relação entre o público e o privado no financiamento da 

educação profissional, ocorre através da transferência de recursos públicos para o setor privado, 

o que estimula a redução dos investimentos no ensino público, minimiza a oferta e a qualidade 

da educação profissional e contribui para a criação de um mercado de formação, em que o 

Estado transfere, para o setor privado, o dever de garantir a formação prometida na CF.  

 Sinalizando o descaso do poder público com a garantia de uma educação pública, 

gratuita e de qualidade enquanto direito, em favorecimento dos interesses do capital, 

entendemos, por fim, que as questões aqui levantadas sobre a relação público-privado no 

financiamento da educação profissional, revelam a complexidade de um debate intenso, que 
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demanda um maior aprofundamento por meio de futuros estudos que possam contribuir com as 

pesquisas na área. 
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INTRODUÇÃO 

Diante das dificuldades enfrentadas no ambiente escolar, o ato de avaliar restringe-se, 

na maioria das vezes em conflitos, que em diversos casos não são resolvidos da melhor maneira. 

Buscam-se conceitos e formas de avaliar, em um dado contexto que se denota em ações 

equívocas. Nesse contexto, ressaltamos a importância que o coordenador pedagógico tem no 

processo avaliativo, e para que ele exerça com êxito esse ofício, deve estar a par de avaliação 

significativa que colabore para uma educação de qualidade para que possa proporcionar aos 

professores uma maior segurança e aceitação de que avaliar é uma tarefa contínua, formativa. 

Desse modo, faz-se necessário conhecermos o contexto histórico da avaliação, visto que 

esta foi marcada durante muito tempo, conforme Luckesi (2011), pela Pedagogia do Exame. 

No entanto, a concepção de avaliação sofreu novos paradigmas, tendo como ponto de partida a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9394/96, que cunhou a expressão avaliação. 

(BRASIL, 1996). 

Realizamos o presente trabalho, a partir do seguinte problema: Quais concepções que 

os coordenadores da rede pública de ensino de Floriano-PI tem sobre a avaliação da 

aprendizagem? Buscando resposta a esse problema, temos como objetivo geral: Analisar quais 

as concepções que os coordenadores da rede pública de ensino de Floriano-PI tem sobre a 

avaliação da aprendizagem. Temos como objetivos específicos: Conhecer o processo histórico 

da avaliação; Identificar as concepções que os coordenadores pedagógicos das escolas públicas 

tem sobre a avaliação da aprendizagem; compreender como o coordenador pedagógico trabalha 

para que haja uma avaliação de qualidade. 

Este trabalho se justifica pela sua relevância educacional, pois propõe discussões sobre 

a concepção de avaliação da aprendizagem e a sua importância no ambiente escolar, visando o 

aprimoramento do olhar do coordenador pedagógico em relação à avaliação da aprendizagem 

em busca de uma avaliação de qualidade.  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A avaliação, durante muito tempo foi dissociada da aprendizagem, tendo como base um 

caráter seletivo e classificatório permeada pela pedagogia do exame. No Brasil, desde o século 

XVI, vivemos sob a hegemonia da pedagogia tradicional instalada pelos jesuítas, cuja atenção 

especial se dava na realização de provas e exames. Foi somente no século XX que o ato de 

avaliar nos trouxe um novo paradigma para a sua concepção tendo como principal elemento a 

aprendizagem, nos levando a um novo conceito chamado avaliação da aprendizagem. 

(LUCKESI, 2009; 2011). 

O ato de avaliar deve contemplar o processo de aquisição de aprendizagem como um 

todo, verificando em que medida estes objetivos estão sendo alcançados e em que grau, para 

ajudá-los no seu avanço. Desse modo, “é preciso tentar despertar o querer mudar em todos 

através de uma crítica ao problema para possibilitar o desequilíbrio” (VIANA, 2014, p.20), 

tendo o educador papel imprescindível nesse processo, proporcionando situações 

estimuladoras na construção da aprendizagem, buscando constatar acertos ou dificuldades que 

venham a surgir e a partir daí reconstuir o processo de avaliar, onde deve perceber a avaliação 

como um ponto de partida para o auxílio de possíveis dificuldades e oportunizando novos 

conhecimentos. 

Rangel (2001, p.58) enfatiza que “A dinâmica do processo didático e do conhecimento 

que se ensina, aprende e (re)constrói na escola, solicita do supervisor que incentive e promova 

o hábito de estudo.” Assim, afirmamos a importãncia de se atualizar enquanto profissional para 

nortear o processo avaliativo de seus professores. 

Placco e Almeida (2003), afirmam que antes de compreender as concepções sobre 

avaliação, o coordenador pedagógico deve reconhecer que professores e alunos também estão 

envolvidos nesse agir pedagógico e que este deverá se apoiar na interdisciplinaridade, pois esta 

engloba os mais diversos entendimentos sobre a avaliação da aprendizagem. Portanto, é preciso 

que o coordenador pedagógico tenha uma visão ampliada sobre cada elemento envolvido nesse 

processo, pois são várias as nuances que envolvem a avaliação da aprendizagem. 

O coordenador pedagógico representa no processo de avaliar um papel fundamental, 

pois, ao conhecer os limites, avanços, possibilidades, e perspectivas, ele poderá ter a 

possibilidade de apontar propostas de melhorias e consequentes transformações como também 

contribuir na construção de espaços colaborativos que reforcem a formação de professores 

dando ênfase às reflexões sobre suas histórias, valores, crenças e práticas educativas. 
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(PLACCO; ALMEIDA, 2003). 

Nesse sentido, faz-se necessário o acompanhamento do coordenador pedagógico no 

processo avaliativo, pois, além de auxiliar os docentes a refletir sobre suas experiências 

avaliativas, este deve primeiramente conhecer a função da avaliação da aprendizagem com base 

em estudos aprofundados para então assim poder interferir nessa relação entre professor e aluno. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho, é de natureza qualitativa, pois, segundo Minayo (2006, p. 22), “se 

aprofunda no mundo dos significados”, ou seja, tem como principal importância compreender 

os dados coletados a fim de poder analisá-los. 

Utilizamos como tipo de pesquisa, a de campo, por focar mais “no aprofundamento das 

questões propostas”, proporcionando ao pesquisador uma maior aproximação com o objeto de 

estudo. (GIL, 2008, p. 57). A pesquisa de campo foi realizada em 5 escolas que oferecem os 

anos iniciais do Ensino Fundamental da rede pública municipal da cidade de Floriano-PI, tendo 

como sujeitos das pesquisa, 1 coordenador de cada cscola, contabilizando no total 5 

coordenadores. 

Na produção dos dados, realizamos o questionário com os 5 coordenadores, pois este 

facilita a ausência do pesquisador, uma vez que este não necessita estar presente, bem como, a 

liberdade de expressão por parte dos pesquisados. (GOLDEMBERG, 2009). Os dados coletados 

foram organizados com uso da Análise de Conteúdo, com base em Bardin (1979), na qual foi 

possível inferir os significados construídos pelos sujeitos. Dentre os procedimentos 

metodológicos encontrados na Análise de conteúdo, utilizamos a categorização das 

informações adquiridas através do questionário. Dessa forma “as categorias são rubricas ou 

classe, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro) sob um título genérico”. 

(BARDIN. 1979, p. 117). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o objetivo de entendermos melhor as concepções que os coordenadores 

pedagógicos, atuantes na rede pública municipal da cidade de Floriano – PI, tem sobre a 

avaliação da aprendizagem, realizamos uma pesquisa de campo com esses profissionais, a fim 

de compreender como enxergam a avaliação, tendo como perspectiva, a aprendizagem. 

Nessa direção, a primeira questão buscou definir qual a função da avaliação. Dos cinco 

coordenadores, apenas um evidenciou que a função de avaliação tem como visão, uma 
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pedagogia do exame, pois, tem como caráter, apenas medir em apenas certo tempo, e este 

aspecto é visto segundo Hoffman (2008, p. 9), como “determinar a quantidade, a extensão ou o 

grau de alguma coisa, tendo por base um sistema de unidades convencionais”, ou seja, tudo isso 

nos leva ao que chamamos de teste, um dos instrumentos de mensuração.  

Dois evidenciaram parte do que a avaliação pode proporcionar, pois, vai muito além de 

melhorar uma prática pedagógica ou verificar algum outro elemento. Todavia, podemos 

perceber que os outros dois, tem uma visão ressignificadora de avaliação, pois, evidenciam 

outro modelo aprimorado contrário ao que encontramos nos demais interlocutores. 

Dando sequencia às perguntas, indagamos qual o papel do coordenador pedagógico em 

relação à avaliação da aprendizagem. De acordo com as respostas apresentadas, dois 

coordenadores denotam o papel de um coordenador um pouco ausente em relação à avaliação 

da aprendizagem, ou seja, visam apenas à mudança da metodologia aplicada, esquecendo-se, 

que o coordenador precisa ter uma visão bem ampliada sobre os aspectos que envolvem a 

avaliação da aprendizagem.  

No entanto, podemos verificar, em relação aos demais coordenadores, que os dados 

apontam para uma tendência em se trabalhar de forma conjunta com os professores, com o 

objetivo de contribuir para uma avaliação de qualidade. Desse modo, Corrêa e Ferri (2016, p. 

53) destacam que, “a função da coordenação pedagógica se organiza e se converte, sobretudo a 

articulação do trabalho coletivo, com foco na atuação dos professores, bem como no processo 

de ensino-aprendizagem.” 

Também questionamos como a coordenação pedagógica trabalha com os resultados da 

avaliação da aprendizagem. Podemos observar na maioria das respostas, que os coordenadores 

pedagógicos buscam fazer uma reflexão juntamente com os professores sobre os diversos 

elementos que podem estar envolvidos nesse processo para que possam assim, apontar novas 

possibilidades para que ocorra a devida aprendizagem. 

Observamos na fala de um dos coordenadores, que não há uma devida orientação em 

relação aos professores e alunos, pois, o processo de avaliação engloba mais elementos do que 

os citados, além disso, podemos afirmar que seu trabalho está embasado em uma pedagogia 

tradicional. Contudo, é imprescindível salientar sobre a importância de se trabalhar a partir de 

um embasamento interdisciplinar, pois este, segundo Placco e Almeida (2003, p. 155) “requer 

uma rigorosa visão e ruptura com as formas tradicionais de se entender e produzir saberes {...}”. 

Dando seguimento à pesquisa, perguntarmos se os professores estão preparados para 

avaliar. Observamos na fala de um coordenador, uma esperança de que haja um compromisso 
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por parte dos professores na hora de avaliar. Outro enfatizou que apenas o professor preparado 

é que pode desenvolver uma avaliação de qualidade como também conhecer seus alunos, isso 

nos mostra que não há uma relação entre professor, coordenador e aluno, sendo que é de suma 

importância essa relação entre os sujeitos envolvidos, como também podemos afirmar que não 

é só o professor que pode desenvolver uma avaliação de qualidade, o coordenador também pode 

auxiliar nesse processo em busca de melhorias. 

Em outro, encontramos um processo que está composto por todas as fases que deve 

seguir para uma avaliação de qualidade, porém, não nos responde se os professores realmente 

estão preparados, mas nos deixa a par de alguns elementos que contribuem nesse processo. 

Assim, para Barros e Eugenio (2014, p. 4), “a presença do coordenador pedagógico está para 

compartilhar as dificuldades, [...] para articular uma equipe que se apoie, que proporcione uma 

formação sólida e que todos busquem juntos alternativas visando a aprendizagem dos alunos.” 

Por último perguntamos se a avaliação da aprendizagem está sendo pauta das formações 

continuadas nas escolas. Ficou evidente, em todas as respostas dos coordenadores pedagógicos, 

que a avaliação está sendo discutida nas reuniões, sendo ponto de reflexão sobre os variados 

desafios que encontram, como também, sendo sempre um fator devidamente importante para 

os sujeitos envolvidos. De acordo com Vilas Boas (2007, p. 57), “ um dos grandes desafios é a 

construção, pela equipe da escola, de processo que possibilite a realização diária da avaliação 

da aprendizagem do aluno, por meio de todas as atividades desenvolvidas.” Nesse sentido, é 

que podemos afirmar, que por mais que existam problemas no dia a dia escolar, o coordenador 

pedagógico deverá estar sempre auxiliando o processo de ensino-aprendizagem, buscando 

melhorias a partir de reflexões sobre a prática avaliativa. 

 

CONCLUSÕES 

Com o objetivo de analisar que concepções os coordenadores tem sobre a avaliação da 

aprendizagem, alguns aspectos foram desvelados. O primeiro aspecto diz respeito ao 

entendimento aos diversos problemas que a avaliação da aprendizagem vem sofrendo. A 

fundamentação teórica nos possibilitou compreender um pouco mais sobre a história da 

avaliação e dos significados a ela atribuídos, principalmente no sentido de propagação da 

pedagogia do exame e a sua ruptura.  

Podemos observar que, ainda hoje, persiste a ideia de uma avaliação embasada pela 

pedagogia do exame, mas que mesmo assim, isso vem mudando, dando sentido à avaliação da 

aprendizagem. Observamos também, o quanto a concepção de avaliação pode interferir no 
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processo avaliativo. Ressaltamos a importancia de refletir sobre as diversas concepções de 

avaliação que podem ou não auxiliar no processo de aprendizagem. Também foi possível 

verificar o trabalho do coordenador pedagógico nos seus diversos âmbitos, evidenciando a sua 

extrema importância no processo avaliativo na perspectiva de aprendizagem. 
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GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICO-PARTICIPATIVA: UMA CONCEPÇÃO 

TRANSFORMADORA  

 
Lucas Arruda Santiago36 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo visa refletir sobre a concepção democrático-participativa de gestão 

escolar, destacando a sua importância numa sociedade em constante processo de rupturas e 

transformações. Efetivar práticas democráticas no espaço escolar não é uma tarefa fácil, visto 

que historicamente somos marcados pelo autoritarismo e controle exacerbado. O referido 

estudo é relevante, tendo em vista os diversos desafios encontrados na gestão da educação, o 

que demanda integração e uma releitura sobre seus processos. A organização escolar pode 

influenciar de forma positiva nas práticas educativas, na melhoria da qualidade do ensino 

ofertado e consequentemente na aprendizagem e formação dos alunos. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O termo gestão escolar refere-se ao conjunto de condições e meios que viabilizam o 

adequado funcionamento da escola e do trabalho em sala de aula, visando efetivar a 

aprendizagem significativa, a formação científico-cultural dos alunos, desenvolvendo suas 

potencialidades e consequentemente alcançar os objetivos educacionais. Para Libâneo et. al. 

(2009, p. 293), “a organização e a gestão referem-se ao conjunto de normas, diretrizes, estrutura 

organizacional, ações e procedimentos que asseguram a racionalização do uso de recursos 

humanos, materiais, financeiros e intelectuais”. Para alcançar seus objetivos, a escola precisa 

realizar uma adequada utilização dos recursos disponíveis, como também procedimentos 

destinados a articular, reunir e integrar todas as atividades dos membros que a compõe. 

A gestão escolar é subdividida em três áreas: gestão pedagógica, administrativa e de 

recursos humanos. A primeira, centrada na direção e coordenação pedagógica, ocupa-se com 

questões relativas ao planejamento e às linhas de atuação, acompanhamento da execução das 

propostas pedagógicas, dos objetivos e metas, como também avaliação de todos os integrantes 

da escola, respondem mais diretamente pelos meios de execução do trabalho dos docentes em 

sala de aula. A segunda trata da estrutura física e institucional (legislação escolar), envolve as 
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atividades de secretaria e normas de convivência. Já a terceira está relacionada aos processos 

de otimização e sistematização do processo produtivo, lida com pessoas e mecanismos que lhes 

garantam satisfação no ambiente de trabalho. 

Caracterizada pelo importante papel de formação de pessoas, a escola precisa ser 

administrada de forma participativa e democrática, de modo que todos (alunos, técnicos, 

docentes, pais, equipe gestora) estejam interligados buscando alcançar os resultados 

pretendidos. Libâneo et. al. (2009, p. 327) apresentam quatro concepções de organização e 

gestão escolar: técnico-científica, autogestionária, interpretativa e a democrático-participativa. 

A técnico-científica é conhecida pelo seu aspecto tradicional e burocrático, caracteriza-se por 

valorizar a hierarquia de cargos e funções, em que as decisões são centralizadas na direção, 

onde se destacam as relações de subordinação; é dada mais ênfase nas tarefas que nas pessoas; 

cada membro da escola exerce rigidamente as atribuições de sua função; os planos são 

previamente elaborados, sem a participação dos professores, alunos, pais e servidores. Já as três 

últimas concepções perfazem a abordagem sócio-crítica, que reconhece a escola como um 

sistema formado por indivíduos que exercem ações interativas, levando em consideração o 

contexto social e político, onde a tomada de decisões ocorre democraticamente, por intermédio 

da discussão coletiva. 

A tomada de decisões, dentre outras práticas atribuídas à direção, deve contar com a 

participação de todos. A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 9.394/96) estabelecem que o ensino deve ser ministrado tendo a gestão 

democrática do ensino público como um dos seus princípios, encarregando os sistemas de 

ensino de definir as normas da gestão da educação básica, garantindo também progressivos 

graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira. A gestão democrático-

participativa dá-se, por exemplo, com o envolvimento dos profissionais da educação na 

elaboração do Projeto Político Pedagógico e com a participação das comunidades em conselhos 

escolares e equivalentes. Felgar e Moraes (2013, p. 02) definem a gestão escolar democrática 

como “forma de possibilitar que todos os seres envolvidos na instituição possam exercer com 

maior assertividade sua cidadania, se relacionar melhor e alcançar a liberdade de expressão”.  

Essa forma de gestão é fundamental para o exercício da cidadania, da capacidade de 

iniciativa, contribuindo para a constituição de indivíduos ativos, críticos, participativos e 

agentes de transformação social. A autonomia das escolas da rede pública de ensino é relativa, 

pois apesar de direcionar muitas decisões, elas integram um sistema de ensino educacional e 

dependem da gestão e políticas educacionais para se manter. Dessa forma, devem atender às 
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diretrizes gerais do referido sistema. Apesar disso, há condições de adequar os planos em função 

da realidade, dos interesses e anseios da comunidade. São características da concepção de 

gestão democrático-participativa, segundo Libâneo et. al. (2009, p. 327): 

Definição explícita, por parte da equipe escolar, de objetivos sociopolíticos e 

pedagógicos da escola; articulação da atividade de direção com a iniciativa e a 

participação das pessoas da escola e das que se relacionam com ela; qualificação e 

competência profissional; busca de objetividade no trato de questões da organização 

e gestão, mediante coleta de informações reais; acompanhamento e avaliação 

sistemáticas com finalidade pedagógica: diagnóstico, acompanhamento dos trabalhos, 

reorientação de rumos e ações, tomada de decisões; todos dirigem e são dirigidos, 

todos avaliam e são avaliados; e ênfase tanto nas tarefas quanto nas relações 

(LIBÂNEO, 2009, p. 327). 
 

As formas de organização e gestão escolar constituem um processo educativo de 

formação, de aprendizagens, de divisão de tarefas, ou seja, auxiliam no desenvolvimento 

pessoal e profissional. A referida concepção valoriza as experiências individuais, a competência 

técnica e a qualificação. Na escola, todos exercem ações educativas e diferenciadas, desde o 

porteiro ao diretor, onde os resultados de suas atividades influenciam direta e indiretamente na 

educação dos alunos, isto é, possuem caráter pedagógico. É com esses aspectos que a escola 

torna-se uma “comunidade democrática de aprendizagem37”.  

Para promover uma gestão escolar democrática é necessário: conhecer detalhadamente 

a realidade do corpo discente e docente; observar e analisar objetivamente o desenvolvimento 

do ensino junto aos professores, buscando soluções e compartilhando saberes; verificar o 

cumprimento dos programas das disciplinas e a qualidade das aulas, dentre outros fatores. 

Analisar e divulgar os dados da escola como o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica), por exemplo, buscando estratégias para aperfeiçoar os métodos é outro aspecto 

essencial, pois aproxima a comunidade escolar das atividades executadas, fortalecendo os 

vínculos durante todo esse processo de ação e reflexão. 

Na prática, a gestão escolar democrático-participativa pode ocorrer de diversas formas: 

conselhos ou colegiados escolares, associações de pais e mestres, conselhos de classe, grêmios 

estudantis e por meio de eleições diretas para as funções de diretores e coordenadores 

pedagógicos. 

Conforme o manual Conselhos Escolares: democratização da escola e construção da 

cidadania (2004, p. 48), disponibilizado pelo Ministério da Educação, as atribuições dos 

referidos conselhos dizem respeito à elaboração do seu próprio regimento interno; ao processo 

 
37 Expressão usada por LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI (2009), designando a escola como lugar de ação e 

reflexão, uma comunidade aberta em que há compartilhamento de práticas e valores. 
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de discussões, elaboração e alteração do regimento escolar; à participação na elaboração do 

calendário escolar; ao acompanhamento dos indicadores educacionais, fazendo as intervenções 

necessárias; a propor e coordenar discussões junto aos segmentos e votar as alterações 

metodológicas, didáticas e administrativas na escola. 

As associações de pais e mestres constituem uma modalidade que propicia a interação 

família-escola e funciona como uma diretoria ou conselho deliberativo. Já os conselhos de 

classe são reuniões realizadas normalmente nos finais do período letivo, onde professores, 

direção, coordenação pedagógica e outros técnico-administrativos (psicólogos e assistentes 

sociais, por exemplo) avaliam as práticas pedagógicas e os resultados alcançados. Geralmente, 

os membros do conselho discutem sobre o rendimento escolar dos alunos (notas, aprovação ou 

reprovação). No entanto, várias outras temáticas podem ser abordadas. A participação dos 

representantes de turmas nas reuniões de conselho de classe é uma prática em algumas 

instituições, a exemplo do Colégio Universitário, escola de aplicação da Universidade Federal 

do Maranhão. 

Embora as indicações políticas para os cargos de gestores escolares ainda seja uma 

realidade, há práticas consideradas mais democráticas: processos seletivos, concursos públicos 

e eleição direta, com a participação dos docentes, pais, alunos e demais servidores. “Nessa 

última forma, é desejável que os candidatos à eleição tenham formação profissional específica 

e competência técnica, incluindo liderança, capacidade de gestão e conhecimento de questões 

pedagógico-didáticas” (LIBÂNEO et. al., 2009, p. 332). 

Na perspectiva da gestão escolar democrático-participativa, o diretor não exerce uma 

liderança fechada, autoritária e inflexível, mas sim uma postura de líder cooperativo, que 

consegue detectar os anseios da comunidade escolar, dialogando, ouvindo e garantindo a 

participação efetiva de todos em torno da construção e execução de objetivos comuns. É 

necessário que o gestor tenha uma visão de conjunto, não basta apenas responder as demandas 

meramente administrativas.  Como já mencionado anteriormente, o gestor escolar precisa ter 

habilidades e competências necessárias para compreender e intervir nos aspectos pedagógicos, 

administrativos, culturais, financeiros. Formação específica é exigida para atuar nessa área, 

além da graduação em Pedagogia, especializações em gestão, supervisão ou administração 

escolar dão embasamento para a realização de um trabalho significativo. 

 

METODOLOGIA 

 

Utilizou-se a pesquisa bibliográfica, com abordagem de cunho qualitativo, embasada 
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em Libâneo, Oliveira e Toschi (2009), Felgar e Moraes (2013) e nas legislações. Para Farias 

Filho e Arruda Filho (2013, p. 64), a pesquisa bibliográfica “deve ser feita com muita atenção, 

pois necessita de critérios minuciosos para seu desenvolvimento, seleção dos textos e foco na 

pesquisa”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A ação do gestor pode influenciar positivamente, permitindo um processo democrático 

em que as decisões possam ser tomadas em conjunto, debatendo-se sobre a viabilidade dos 

planos e propostas, valorizando as experiências e bagagem cultural dos envolvidos. É da atitude 

de abertura do gestor escolar que cria-se as possibilidades de integração e relações interpessoais 

saudáveis. Sua liderança pode motivar e favorecer a formação de um planejamento em equipe, 

como também estabelecer relações de reciprocidade com a comunidade em geral, garantindo-

lhes a satisfação e o sentimento de pertencimento. 

O modelo de gestão adotado influencia consideravelmente para se atingir as finalidades 

do ensino, logo constata-se que as instituições mais bem geridas possuem mais condições de 

melhorar o processo ensino-aprendizagem. A gestão escolar não se resume nas figuras do 

diretor e do coordenador pedagógico. O professor, por exemplo, pode contribuir nos processos 

de organização e gestão, para isso deve possuir conhecimentos básicos sobre estrutura e 

organização do ensino, normas legais e políticas educacionais, colocando em prática essas 

habilidades e atuando em regime de colaboração, compartilhando conhecimentos e saberes com 

os demais profissionais. A execução de uma gestão democrático-participativa requer 

professores preparados, existência de um currículo e projeto pedagógico flexíveis, que retratem 

fidedigna a comunidade escolar, atendendo suas necessidades. Daí a importância do gestor criar 

um ambiente de trabalho saudável, de ruptura com as relações autoritárias e de individualismo 

para aquelas focadas no consenso, no diálogo. 

 

CONCLUSÃO 

 

As formas de participação e democratização só auxiliam no desenvolvimento da escola 

se os alunos estiverem aprendendo, não basta fomentar a discussão coletiva, senão houver 

flexibilidade e relação com as metodologias de ensino e aprendizagem, as formas de avaliação. 

Além disso, toda equipe escolar deve estar aberta às inovações, respeitando o ritmo de cada um. 

Portanto, a concepção de gestão escolar democrático-participativa proporciona melhor 

conhecimento das metas e objetivos da escola, de sua estrutura e dinâmica, estabelecendo maior 
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aproximação entre os seus integrantes. Ressalta-se que a vivência de práticas democráticas 

desenvolve atitudes, habilidades e competências que favorecem a atuação em outros segmentos 

da sociedade civil (movimentos sociais, sindicatos, entidades, igrejas), exercendo maior 

controle social e acompanhamento da execução das políticas públicas educacionais. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARRUDA FILHO, Emílio J. M.; FARIAS FILHO, M. C. Planejamento da pesquisa 

científica. São Paulo: Atlas, 2013. 168 p. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em 09 

de novembro de 2020. 

 

_______. Lei nº 9.394/1996, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ L9394.htm. 

Acesso em 05 de dezembro de 2020. 

 

_______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Programa Nacional de 

Fortalecimento dos Conselhos Escolares. Conselhos Escolares: democratização da escola e 

construção da cidadania. 2004. 

 

FELGAR, Júlia Antonieta Simões; MORAES, Nanci de Campos. A importância da gestão 

escolar democrática. Revista UNAR, volume 7, número 1, Set. 2013. Disponível em: 

http://revistaunar.com.br/cientifica/documentos/. Acesso em 15 fev. 2021. 

 

LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação 

escolar: políticas, estrutura e organização. 7 ed. São Paulo: Cortez, 2009. 304 p.

http://revistaunar.com.br/cientifica/documentos/vol7_n1_2013/2_a_importancia_da_gestao_escolar_democratica.pdf


   

[104]  

AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA 

INCLUSIVA E O ENSINO PARA ALUNOS SURDOS 

Ivete Loula Vasconcelos38, Ana Maria de Souza Carvalho39 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta uma análise das políticas públicas voltadas para a inclusão 

do aluno surdo e levanta algumas reflexões a respeito do ensino para este público específico, 

considerando suas particularidades acerca da comunicação através da Língua Brasileira de 

Sinais - Libras e demais aspectos específicos da cultura surda. Para isto, se consultou 

legislações, decretos, resoluções e outras bibliografias sobre o tema. 

A priori a legislação educacional enquanto regulamentadora do processo de ensino para 

os alunos surdos se baseia no princípio da “igualdade de oportunidades” e de uma “educação 

para todos” e sobre este ponto de vista, não é admissível a segregação de estudantes com 

necessidades especiais, mas, assegurar os indispensáveis avanços na garantia de uma educação 

inclusiva de qualidade a esse público. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O contexto atual da educação na perspectiva de inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especificas em sala de aula regular, trouxe novas concepções ao processo de 

ensino e aprendizagem e têm exigido que as escolas considerem as mudanças sócio- 

educacionais e o respeito às diferentes formas de aprender, de comunicar, de interagir, de 

ensinar e aprender. Sobre isso os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN’s (Brasil, 2000, 

p.39) expressam a necessidade da instituição escolar garantir práticas planejadas com o 

propósito de contribuir para que os alunos se apropriem dos conteúdos de maneira crítica e 

construtiva. 

Vale ressaltar que a legislação assegura que a escola deve atender o aluno surdo para 

além de repassar conteúdos didáticos. O Pacto Nacional pela idade certa também afirma que na 

escola deve-se aprender, além dos conteúdos da matemática, da linguagem e de todas as 

disciplinas, a nos comportar, a nos relacionar com os demais e a ter e valorizar um tipo de saber 

(BRASIL, 2014, p.9). Assim, a práxis docente se constitui a ensinar não apenas o que consta 

 
38 Especialista em Deficiência Auditiva, UNIASSELVI, ivete.poli@gmail.com 
39 Mestranda em Ciências da Educação, UTIC, anamaria_live@hotmail.com 
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nos livros didáticos, mas abrir novas possibilidades e respeitar as particularidades, 

especificidades e identidades presentes na sala de aula e em seu entorno para que o aluno se 

insira no ambiente em que vive. 

No tocante à educação de surdos há o pressuposto da Língua de Sinais, peculiaridade 

linguística assegurada legalmente para a comunicação, acesso à escolaridade, aprendizagem e 

inserção social. Fundamental na inclusão escolar do aluno surdo, a Libras é elemento chave de 

acessibilidade na sua escolarização como cita a BNCC: 

A Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, oficializou-se também a Língua Brasileira de 

Sinais (Libras), tornando possível, em âmbito nacional, realizar discussões 

relacionadas à necessidade do respeito às particularidades linguísticas da comunidade 

surda e do uso dessa língua nos ambientes escolares. (BRASIL, 2018, p. 68). 

Por certo, os dispositivos legais para a inclusão dos alunos com necessidades educativas 

especiais provocou uma mudança na educação, delineando transformações tanto no ambiente 

físico quanto no aparato pedagógico e de recursos materiais necessários para atender as 

especificidades desse público em ambiente de ensino regular. Skliar (2013, p.7) reforça que, o 

que estão mudando são as concepções sobre o sujeito surdo, as descrições em torno da sua 

língua, as definições sobre as políticas educacionais, a análise das relações de saberes e poderes 

entre adultos surdos a adultos ouvintes. 

Cabe destacar que, entre os aportes que causaram essas mudanças está a Educação 

Bilíngue para os surdos, que envolve a aquisição da Libras como primeira língua (L1) e do 

português como segunda língua (L2). O alento é assegurar o ensino bilíngue para aprendizagem 

do surdo e construir sua identidade linguística e cultural (BRASIL, 2014, p. 6). 

Logo, a Educação Bilíngue vem de encontro à forma como o surdo se comunica, em 

que a Libras se constitui sua língua natural e como tal sua primeira aquisição e base para 

obtenção da segunda língua que é a Língua Portuguesa na forma escrita. No entanto, o 

reconhecimento linguístico dos surdos, ainda não fez com que a língua de sinais circule e seja 

fluente entre surdos e ouvintes, o que seria necessário para caracterizar uma comunidade 

bilíngue. 

Indubitavelmente a língua de sinais tem atuado de forma distinta e polarizada. Se por 

um lado é um fator de inclusão, por outro opera na exclusão dos surdos. Pois, o uso da língua 

ainda é muito restrito e a situação de exclusão se faz presente em diversas áreas – social, 

educacional, cultural e política. Mesmo a Libras tendo sido reconhecida como língua oficial em 

24 de abril de 2002, pela Lei nº 10.436 e a orientação bilíngue indicada para escolarização da 
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pessoa surda. O problema se revela ambíguo e oscilante inclusive nos documentos legais, que 

deveria considerar a língua de sinais-L1 como língua de instrução e um currículo que 

contemplasse sua identidade linguística e cultural, ao tempo que, o ensino e a avaliação do 

português fossem tratadas como segunda língua-L2. Contudo, apesar do amparo legal do 

sistema educacional, há muito a se fazer no tocante a pedagogia que atenda as especificidades 

linguísticas dos alunos com surdez na sala de aula comum. 

À guisa das contradições entre as políticas públicas educacionais e sua pertinência 

perante análises dos teóricos quanto à sua implementação e como vem sendo praticada no chão 

da escola, o Atendimento Educacional Especializado – AEE se destaca como veiculo de acesso 

dos alunos com surdez ao conhecimento escolar nas duas línguas utilizadas pelos surdos: Libras 

e Língua Portuguesa dentro da educação bilíngue proposta a esse público. Para atender esse 

direito o Art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n° 8.069/90, estabelece 

que a criança e o adolescente: 

têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para 

o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando: igualdade de 

condições para acesso e permanência na escola pública e gratuita próxima de sua 

residência, além de garantir o atendimento educacional especializado aos alunos com 

deficiência. (BRASIL, 1990). 

Portanto, para contemplar esta especificidade, o Decreto nº 6.571/2008, define o AEE 

como um conjunto de atividades, recursos pedagógicos de acessibilidade, prestados de forma 

complementar ou suplementar ao ensino regular. Este mesmo decreto considera que os alunos 

com Necessidades Educativas Especiais-NEE devem ter matrícula concomitante no AEE em 

sala de recursos multifuncionais da mesma escola pública, ou outra escola pública, ou centro 

de Atendimento Educacional Especializado, para que o surdo consiga acompanhar a aula no 

ensino regular. Neste entendimento, o parecer nº 13/2009, prevê que o atendimento seja em 

turno inverso ao da escola comum, para proporcionar apoio à aprendizagem destes alunos. 

Assim, a educação dos surdos necessita de profissionais variados e com funções 

distintas para tornar acessível o processo de aprendizagem que se desdobrará também no acesso 

social, (bi) cultural já que não se pode anular uma cultura preexistente na qual está inserido e 

se constitui majoritariamente. Entre os profissionais envolvidos diretamente na vida escolar dos 

surdos está o professor regente da classe comum, o intérprete de Libras que vai mediar a 

comunicação entre surdos e ouvintes ao traduzir do português para a Libras e vice- versa, e o 

professor do AEE como definidos no DECRETO Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. 
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Devido ao fato da comunidade ouvinte em grande parte não dominar a Libras a presença 

do intérprete é exigida para promover o acesso das pessoas surdas aos conteúdos escolares e a 

comunicação com os ouvintes. A Lei 10.436/02 torna obrigatória a presença desse profissional 

nos espaços educacionais com alunos surdos, para assegurar ao discente surdo o acesso às 

informações. Destarte, a resolução CNE/CEB de 11 de setembro de 2001, aponta a necessidade 

de atenção às questões linguísticas dos sujeitos surdos, o que possibilita a estes discentes a 

compreensão dos assuntos abordados em sala de aula. 

Referente a isso, o Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011 dispõe sobre a 

educação especial, na perspectiva da educação inclusiva e estabelece a formação continuada 

dos professores, para o desenvolvimento da educação bilíngue para estudantes surdos ou com 

deficiência auditiva, bem como, a produção e distribuição de recursos educacionais para a 

acessibilidade e aprendizagem incluindo materiais didáticos e paradidáticos na Língua 

Brasileira de Sinais – Libras que possibilitem o acesso ao currículo (BRASIL, 2011). 

Segundo a política educacional brasileira a escola tem de estar preparada para enfrentar 

o desafio de oferecer uma educação inclusiva e de qualidade para todos os seus alunos. 

Entretanto, os estudos demonstram que esta inclusão, ainda não é uma realidade no ensino para 

surdos, havendo a necessidade de (re)direcionar a educação desses alunos de modo a garantir o 

sucesso do seu percurso de escolarização. 

Considerando que cada aluno na sala de aula apresenta características próprias que os 

tornam pessoas únicas e especiais, constituindo uma diversidade de ritmo de aprendizagem; o 

desafio das políticas educacionais é trabalhar essa diversidade na tentativa de construir um novo 

processo de ensino, eliminando seu caráter excludente, e assim, incluir todos os sujeitos. 

 

METODOLOGIA 

A proposta deste trabalho foi analisar as políticas públicas educacionais voltadas para a 

educação e inclusão dos alunos surdos. Para atingir os objetivos propostos, utilizamos uma 

pesquisa bibliográfica a partir de estudos na área e documentos oficiais do MEC que norteiam 

a educação, de onde foram extraídas informações relevantes da temática. O conjunto dessas 

informações permitiu vislumbrar como estão as políticas educacionais direcionadas aos surdos 

e os resultados que obtivemos subsidiaram algumas considerações, com as quais esperamos 

contribuir para reflexões dos educadores na busca por uma pedagogia acessível que vise o 

desenvolvimento acadêmico, social e a emancipação do sujeito surdo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise bibliográfica das políticas educacionais advindas dessa pesquisa, embora de 

forma breve, apontou que a inclusão dos surdos no espaço escolar precisa avançar mais para 

que estes possam se manter na escola e alcançar uma aprendizagem significativa num ensino 

diferente, convidativo que desperte o interesse por novos assuntos, conforme recomenda as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (Brasil, 2013). 

De fato, a lei reproduziu conquistas na educação dos surdos, entretanto, ainda estamos 

distantes de uma educação de qualidade para os surdos. O rompimento dos entraves que 

permitam a acessibilidade, continua sendo a luta da comunidade surda para o reconhecimento 

da Libras em uma educação bilíngue no ensino regular, como preconiza o Ministério da 

Educação. 

Diante das análises trazidas, destacamos a necessidade de consolidação de leis que 

amparam o ensino para o estudante surdo, e não somente a presença do intérprete de Libras em 

sala de aula, visto que, apenas o acesso á comunicação entre pessoas ouvintes e pessoas surdas, 

não é suficiente para viabilizar o ensino de forma efetiva, quando a metodologia é direcionada 

apenas aos alunos ouvintes, já que os surdos compreendem o mundo e aprendem através de 

experiências visuais. Cabe destacar também o pouco número de professores e pesquisadores no 

campo da educação de Surdos. 

 

CONCLUSÕES 

Em suma, a inclusão do aluno surdo nas classes regulares, exige efetivação dos aportes 

legais vigentes, os quais não têm sido colocados em prática, tal como deveriam para que os 

discentes surdos tenham seus direitos assegurados. Assim, os alunos surdos continuam a mercê 

e muitos dos seus direitos adquiridos continuam a ser-lhes negados ou parcialmente atendidos. 

Diante dessas considerações, é necessário pontuar que os preceitos da política de 

educação inclusiva encontrem-se articulados aos objetivos do ensino e aprendizagem, bem 

como, considerem a importância da modalidade linguística da comunidade surda – a Libras; na 

busca de assegurar o direito à acessibilidade de comunicação conquistada pela comunidade 

surda e não consentir que esta seja encarada como uma aquiescência, como acreditam algumas 

escolas ou docentes. 
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POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIS: UMA ANÁLISE A PARTIR 

DO ACERVO MEMÓRIA E CULTURA DO CARVÃO (CEDOC/UNESC) 
          

Patrick Dutra 40; Lívia Pereira Mendes 41; Ismael Gonçalves Alves42 

            

INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa teve por finalidade analisar aspectos relevantes na produção de 

políticas de proteção materno-infantis circunscritas à região sul do estado de Santa Catarina, 

entre os anos de 1930 à 1980. Constituídas através da participação de diversos segmentos 

sociais – Estado, entidades filantrópicas, empresariado local – estas políticas de assistência 

social resultaram na formação de um complexo assistencial que ocasionou profundos impactos 

no amparo às mães pobres e ao combate da mortalidade infantil, considerados graves entraves 

para o desenvolvimento das cidades de Criciúma, Lauro Müller e Tubarão, principais polos 

extratores e beneficiadores do carvão mineral catarinense que sofreram os impactos negativos 

dessa atividade. 

O intuito desta investigação foi a constituição de um catálogo de referências para 

favorecer pesquisas na área de Ciências Humanas atreladas ao Núcleo Interdisciplinar de 

Estudos de Gênero, Grupo de Pesquisa História Econômica e Social de Santa Catarina, 

Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico e demais organizações da 

Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Região Carbonífera Catarinense desembarcou na economia nacional a partir de seu 

desenvolvimento industrial carvoeiro, impulsionado especialmente pela Segunda Grande 

Guerra (ALVES, 2014). As cidades de Criciúma, Lauro Muller e Tubarão destacaram-se na 

participação deste avanço econômico, mas também sofreram consequências decorrentes da 

mineração, especialmente na infraestrutura, saúde e educação. 

O historiador Carlos Renato Carola (2002) identifica cinco momentos diferentes que 

caracterizaram o surgimento e expansão das atividades mineradoras no sul de Santa Catarina, e 

que explicam a escolha por nosso recorte temporal. O primeiro ciclo está compreendido entre 
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os anos de 1880 e 1930, atrelado à Primeira Guerra Mundial e à política de substituição de 

importações do minério vindo da Europa e dos Estados Unidos. O segundo ciclo abarca os anos 

de 1931 a 1953 e estava intimamente relacionado às políticas nacionalistas do governo Vargas, 

quando uma série de leis protecionistas foram aprovadas e o carvão passou a ser considerado 

uma importante fonte de energia para a indústria nacional durante o período. Foi nesta fase em 

que ocorreu o maior desenvolvimento da Região Carbonífera com a construção da Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN) e a instalação de uma subsidiária na região dando início a um 

processo de forte intervenção estatal na dinâmica industrial local.  

A terceira fase, de 1953 a 1973, está relacionada à criação do Plano do Carvão Nacional 

por Getúlio Vargas, que previa uma série de medidas políticas e econômicas que visavam à 

ampliação do setor carbonífero nacional colocando sob seu estrito controle todas as atividades 

relacionadas à extração, processamento e distribuição do carvão brasileiro. Os dois últimos 

ciclos convergem para o período entre 1973 e 1985, marcados pela crise do petróleo e um forte 

processo de mecanização das minas levado à frente pelos Governos Militares. 

Este impulsionamento da atividade mineradora requereu o deslocamento de uma grande 

quantidade de trabalhadores das mais diversas regiões do estado de Santa Catarina, 

indispensáveis para a manutenção das atividades industriais. Para abrigar a eles e suas famílias, 

as empresas carboníferas se utilizaram de um artifício muito comum em outros centros 

industriais: as Vilas Operárias. De acordo com a historiadora Margareth Rago (1997), estes 

complexos habitacionais foram muito característicos do capitalismo brasileiro da primeira 

metade do século XX e possuíam uma tripla finalidade: afastar o operariado do ciclo de 

atividades burguesas, construir um espaço higiênico e adequado ao mundo do trabalho e, por 

último, fabricar uma massa de trabalhadores ordeiros e disciplinados. 

Apesar de serem muito comuns na Região Carbonífera Catarinense, as Vilas Operárias 

de Criciúma, Tubarão e das cidades circunvizinhas possuíam pouca similaridade com suas 

homônimas de outros Estados. Construídas em torno das bocas de mina e nas periferias das 

cidades, estas Vilas Operárias carvoeiras eram verdadeiros depósitos humanos, incapazes de 

proporcionar um ambiente salutar capaz de melhorar o desempenho e produtividade de seus 

operários.  

Construídas de maneira irregular sobre o solo piritoso, servidas por ruelas estreitas e 

lamacentas, sem observar as mínimas normas de higiene, estes locais de habitação rapidamente 

foram levados à estafa, tornando-se um problema médico-sanitário de difícil solução, tanto para 

as autoridades estatais quanto para as próprias carboníferas que os implantaram.  Foi a partir 
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deste quadro que autoridades locais – empresários, médicos, filantropos – idealizaram uma série 

de políticas sanitárias de caráter público-privado que buscaram intervir nas Vilas Operárias e, 

consequentemente, nas famílias mineiras. As décadas de 1930 a 1980 remontam à formação de 

um complexo assistencial erigido na região carbonífera de Santa Catarina sobre o qual o já 

citado acervo Memória e Cultura do Carvão (MCC) reúne vasta documentação. 

 

METODOLOGIA 

De caráter quali-quantitativo por privilegiar a investigação e a constituição de um 

catálogo de fontes, a pesquisa documental foi realizada no Centro de Documentação e Memória 

(CEDOC/UNESC), envolvendo o acervo Memória e Cultura do Carvão (MCC). Este acervo é 

resultado dos materiais organizados pelo grupo de pesquisa homônimo que atuou na instituição 

entre os anos 2001 e 2010, composto por professores dos cursos de História, Economia, 

Geografia, Engenharia Ambiental e Pedagogia da UNESC. Ele reúne documentação em 

diferentes suportes como papel, fita k7, fitas VHS, documentos digitais; compreendendo assim 

variadas espécies, dentre elas: revistas, jornais, livros, dissertações, relatórios, artigos, folders, 

panfletos, anais e fotografias. Em março de 2005 o acervo foi doado para o CEDOC que desde 

então salvaguarda estes 619 documentos distribuídos em 23 caixas poliondas, oferecendo fonte 

documental para diversas pesquisas sobre a atividade carbonífera na região sul catarinense. 

Visando que as fontes documentais estabelecessem entre si uma relação de 

complementaridade, nossa análise ancorou-se na categoria gênero, como proposta pela 

historiadora Joan Scott (1989) para quem “[...] o gênero é um elemento constitutivo de relações 

sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos e o gênero é um primeiro modo 

de dar significado às relações de poder”. 

Após revisão bibliográfica e orientações técnicas para manuseio do acervo, o processo 

de levantamento teve início no dia 30 de setembro de 2019 e foi finalizado no dia 11 de outubro 

do mesmo ano. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De caráter interdisciplinar, esta pesquisa reuniu cinco bolsistas de iniciação científica 

provenientes das áreas de História e Psicologia que após encontros de orientação e revisão 

bibliográfica, iniciaram o levantamento do acervo no dia 30 de setembro de 2019. Com o aporte 

da categoria gênero, a análise dos documentos deu prioridade às políticas de assistência 

materno-infantis empreendidas na região carbonífera que buscavam alinhar as mães pobres às 

normas burguesas e consequentemente, de gênero, requeridas pelas elites locais.  
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Dentre as fontes documentais catalogadas que exemplificam esta rede de benefícios 

assistenciais, podemos destacar o Boletim do médico sanitarista Francisco de Paula Boa Nova 

Junior, prestado ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) em 1953, intitulado 

“Problemas Médicos Sociais da Indústria Carbonífera Catarinense” e o “Álbum/Relatório” das 

Atividades das Pequenas Irmãs da Divina Providência relativo aos anos de 1955 a 1957 da 

atuação desta congregação religiosa na cidade de Criciúma. O referido médico foi designado 

em 1944 para a cidade com a função de prestar assistência médica aos funcionários do DNPM 

e verificar as condições higiênicas e sanitárias das minas de carvão presentes na região, 

enquanto as Pequenas Irmãs atuavam em parceria com o Serviço Social da Indústria (SESI), 

realizavam visitas periódicas às famílias das Vilas Operárias para checagem das condições de 

higiene e estado de saúde de seus membros, bem como ofertavam cursos populares direcionados 

às mulheres das famílias mineiras.  Este Álbum/Relatório reúne fotografias e descrição das 

atividades realizadas, com o intuito de prestação de contas junto ao SESI. 

No que tange a produção de políticas sociais materno-infantis, ambos os documentos 

são ricas fontes documentais que relatam a atuação dos diversos agentes assistenciais (DNPM, 

SESI, empresas mineradoras) na cidade de Criciúma. O Boletim do médico Boa Nova Junior 

tece discursos nos quais, valendo-se da responsabilidade de proteger a infância, colocava-se 

como representante da autoridade médico-científica, disseminando sobre os trabalhadores e 

principalmente sobre as mulheres das camadas populares um discurso moral, classista e de 

gênero: “[...] é sumamente desagradável e doloroso relatarmos aqui que muitas criancinhas, em 

Criciúma, pereciam em grande número [...] em virtude principalmente do descaso de seus 

próprios pais, da ignorância de suas mães.” (BOA NOVA JUNIOR, 1953, p. 22). 

 

CONCLUSÕES 

Esta pesquisa proporcionou a análise das políticas assistenciais empregadas pelo Estado, 

entidades filantrópicas, empresariado local e demais segmentos sociais, na formação de uma 

rede de proteção materno-infantil local que visava a assistência às mães pobres e ao combate 

da mortalidade infantil, considerados graves entraves para o desenvolvimento regional. 

Foram catalogados 38 documentos, entre eles atas de reuniões, boletins, relatórios, 

registros de sindicatos, campanhas de assistência voltadas à maternidade e infância local. Um 

dos intuitos deste levantamento foi a constituição de um catálogo de referências para favorecer 

pesquisas relacionadas à região carbonífera de Santa Catarina. 
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PRIVATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR PÓS-LDB DE 1996: UMA REVISÃO 

BILIOGRÁFICA 
          

Ana Geiciane Gonçalves43; Atales Samara Sampaio Moreira44; Alisson Slider do Nascimento de Paula45 

            

INTRODUÇÃO 

O presente estudo bibliográfico objetiva analisar a privatização da educação superior no 

período pós Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.694/1996, 

analisando suas características e implicações  até os dias atuais. 

Consoante Diniz e Goergen (2019), a educação é o que move a sociedade, concernente 

à seus aspectos culturais, ciêntificos e econômicos que são acumulados pela sociedade 

historicamente. Decerto, compreende-se, a partir das concepções republicanas de sociedade, 

que a  educação é um direito grauíto e universal a toda a sociedade, sendo um dever do Estado 

promover ensino a todos. 

 A LDB estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. em seu art. 1º, é salientado 

que “a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais 

e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.”. Ademais,. no  artigo 2°, é 

ressaltado que “a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade 

e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” O artigo 4°, por 

seu turno, abrange que a educação deve ser pública a partir da educação infantil até o ensino 

médio. A lei é de suma importância para os processos educacionais, pois ela contribuiu para a 

expansão da educação em todo o território nacional, tonrnando-a universal e um direito para 

todos. Nosso trabalho está voltado para a análise da privatização da educação do educação 

superior no Brasil período pós-LDB, com objetivo de compreender sua implementação em 

território nacional, quais intuitos subjacentes, e quais as implicações que são engendradas, 

através da privatização,  para a educação e, por extensão, para a sociedade por base em artigos 

e livros centrados desse tema, fazendo assim uma revisão bibliografica sobre. 

   

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A educação é livre para a iniciativa privada o que possibilita a criação de escolas 
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privadas por meio de uma pessoa jurídica de direito privado, essa prerrogativa foi formulada 

doravante Constituição Federal de 1988 e pelas diretrizes e bases da educação nacional de 1996. 

A educação pública exige fiscalização e financiamento por parte do Estado para o seu 

funcionamento. (ADRIÃO, 2018). 

No Brasil a esfera pública investe de forma direta ou indireta a iniciativa privada, por 

parcerias entre ambos, como a isenção de imposto fiscal a instituições privadas sem fins 

lucrativos, “além dessas formas diretas, têm-se, no Brasil, formas indiretas de financiamento 

público às instituições privadas de ensino encontradas em mecanismos de adoção de créditos 

fiscais reembolsáveis a empresas ou às famílias.” (ADRIÃO, 2018, p. 13). 

De acordo com os dados trazidos pela autora supracitada, em decorrência do grande 

investimento em educação privada e a diminuição de investimentos na pública, a educação 

privada cresceu durante os anos da década de 1990, hipertrofiando, consequentemente, o seu 

crescimento, e, em contrapartida, atrofiando a educação pública: 

Por conjunções relativamente recentes ou por condições e omissões históricas, é certo 

que a oferta educacional privada na educação obrigatória cresceu assentada no 

insuficiente investimento público para o provimento de educação pública adequada, 

especialmente nos grandes centros urbanos, e à disseminação ideológica, no geral não 

evidenciada, sobre a supremacia da escola privada. (ADRIÃO, 2018, p.14). 

 

Morozini et al (2011) asseveram que a implementação do LDB contribuiu para que a 

Educação Superior brasileira se tonasse mais acessível do que a realidade de anos atrás. A 

educação superior está atrelada às ideias de futuro promissor, podendo ser um dos aspectos que 

fazem com que a procura venha aumentando durante os anos. Os dados do Censo da Educação 

Superior, evidenciam o grande aumento do número de universidades no Brasil “de 2008, 

registrou a existência, no   Brasil, de 2.252 instituições de Educação Superior (IES) que, no 

período da coleta de dados, tinham, pelo menos, um curso em funcionamento.” (MOROZINI; 

et al, 2011, p. 124). Comparados com dados de 12 anos antes houve um aumento de 144,3% no 

número de instituições de ensino superior no território brasileiro. 

Em acréscimo, é lícito argumentar que os estudos mostram que além do crescimento da 

educação superior houve uma desvalorização e queda no investimento na esfera pública no país, 

visto que de todas as instituições apresentadas acima, 89,6% são de esfera privada. 

O Estado neoliberal, conforme a compreensão de Chaves (2010, p. 482), compreende a 

privatização como elemento crucial, uma vez que a “privatização vem sendo utilizada com a 

finalidade de reduzir a presença do Estado tanto na área produtiva, quanto na área social.” Ou 

seja, quanto menos o Estado investe, mais lucro ele obtém com as inicativas privadas. 

Decerto, a necessidade do aumento do lucro e do mercado implicou a diluição das 
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fronteiras entre o público e o privado, engendrando, destarte, um nicho mercadológico que 

viabilizasse o lucro. 

Como consequência, as reformas impostas pelo ajuste global do capitalismo visaram 

à abertura irrestrita ao mercado e à reorganização do espaço social, segundo sua 

própria racionalidade. Com isso, observou-se um movimento de reconfiguração das 

esferas pública e privada, afetando diretamente a educação, em geral, e a educação 

superior, em particular. Esse conjunto de fatos impõe uma ressignificação ao processo 

educativo, no campo das concepções e das políticas, cuja expressão maior, na América 

Latina, se concretizou nos anos de 1990, a partir de um movimento reformista, 

orientado pelos organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional e 

o Banco Mundial. (CHAVES, 2010, p. 484). 

 

 Como exemplo dessa união a autora cita projetos do governo federal em parcerias com 

as Instituições Privadas de Educação Superior, como o Programa Universidade para Todos 

(PROUNI) e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), o investimento é mais vantajoso 

para o governo pois ao invés de investir nas IES públicas onde o custo de manutenção seria 

maior eles deduzem custos investindo nas privadas. 

 

METODOLOGIA 

Realizou-se uma pesquisa de abordagem qualitativa a partir da temática que envolve o 

processo, buscando maior compreensão no tema que lhe é atribuído. Nessa acepção, optou-se 

por desenvolver um estudo do tipo descritivo. 

Utilizou-se a revisão bibliográfica em artigos publicados em periódicos, que abordassem 

o posicionamento crítico acerca do tema através dos conteúdos apresentados utilizando-se dos 

seguintes descritores: educação superior, privatização e, LDB. Para Proettti (2018, p. 12), “a 

pesquisa bibliográfica, com leitura analítica, é de suma importância nas pesquisas qualitativas, 

pois sugerem conhecimentos prévios que servem de base para o entendimento do assunto e 

ajudam a entender os fatos analisados.”. 

A partir da coleta de dados, tornou-se exequível a extração das informações necessárias 

para compor esse manuscrito, à qual somoram-se as ideias e conceitos de outros autores, 

semelhante aos objetivos buscados, tendo como principal propósito estabelecer o contato entre 

o pesquisador e o que já foi produzido a respeito da temática trabalhada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Podemos analisar que através dos estudos feitos, a implantação do LDB possibilitou não 

apenas a expansão da educação, todavia, contribuiu para os interesses do capital em torno de 

sua configuração total.  

 O Estado diminiu gastos em torno da manutenção de instiuições públicas, investindo em 
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instiuições privadas, desde estrutura até profissionais “complementarmente, estudo divulgado 

pelo INEP informa que os salários médios dos professores das escolas privadas eram menores 

que a média salarial praticada pelas redes públicas” (ADRIÃO, 2018, p. 15).  

 Enquanto a esfera privada de educação comemora o lucro obtivo por advento do Estado, 

a educação pública é cada vez mais desmoralizada e violentada. Na realidade brasileira, nem 

todo cidadão tem condições econômicas suficientes para adentrar no ensino privado. Nessas 

circunstâncias, o Estado atua de forma salvadora” com projetos que auxiliam a inserção dessas 

pessoas nesses âmbitos, podemos citar como grande exemplo de lucro tanto do Estado quanto 

das instituições privadas, o FIES gera lucro duplo, pois, o aluno paga o Estado para estudar, o 

Estado custeia os estudos vinculando orçamento público à instiuição privada, e ao final o aluno 

retorna o investimento ao Estado com grandes taxas de juros.  

A educação, que era na sua ideia inicial um direito livre e universal a todos, se tornou 

um meio de obtenção de lucro. “Observa-se um forte movimento de compra e venda de IES no 

setor privado. Além das fusões, que têm formado gigantes da educação, as ‘empresas de ensino’ 

agora abrem o capital na bolsa de valores, com promessa de expansão ainda mais intensa e 

incontrolável.” (CHAVES, 2010, p. 491). 

Podemos tambem trazer os novos modelos educacioanis incluídos nos pensamentos 

acima, com a expansão do ensino a distância, avistaram-se novos métodos de ensino visando o 

lucro capital, “a  educação  a  distância  e  a  educação  tecnológica,  como  formas   organizativas 

e modalidades de oferta de cursos, têm ocupado, nos últimos  anos, maior espaço nas políticas 

públicas de expansão.” (MOROSINI et al, 2011, p. 126).  

 

CONCLUSÕES 

Com as mudanças que a sociedade vem vivendo ao longo da sua existência, a educação 

se adequa de acordo com as necessidades apresentadas por determinada comunidade, país ou 

continente. Contemporaneamente, é possível identificar modelos totalmente distintos aos 

modelos dos séculos passados, porém ela serve para formar pessoas para viver de acordo com 

as necessidades de cada região ensinando regras, lições, leis, deveres. 

Por fim, diante das presentes reflexões sobre o modelo educacional privado estabelecido 

no período pós-LDB, conclui-se que o Estado está desmantelando seus deveres enquanto 

instituição que assegura os direitos do cidadão, garantia educação pública de qualidade, e, em 

verdade, passar a metamorfosear as instituições de ensino em verdadeiros negócios que geram 

lucros para os grandes investidores, colocando em xeque a lei que regulamenta a educação 
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como um direito e um dever do estatal. 
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A ATUAÇÃO DO/A GESTOR/A PEDAGÓGICO/A EM UMA REDE PÚBLICA DE 

ENSINO 
          

Francisca Jocineide da Costa e Silva46; Maria da Conceição Neves da Silva Santos47; Jannabsa Jussara Rodrigues 

e Silva48  

            

INTRODUÇÃO 

Este texto tem como objetivo apresentar o papel do/a gestor/a pedagógico/a da rede de 

ensino municipal João Pessoa, considerando que esse profissional foi efetivamente 

regulamentado em 2019 com a lei 13.775/2019. Para tanto, a discussão será em torno do que 

estabelece a referida lei como ação da gestão pedagógica, e de entrevista com uma gestora 

pedagógica apontando como acontece a ação na prática.  

A rede pública municipal de João Pessoa tem uma organização de gestão escolar com 

dois gestores, um Administrativo e um Pedagógico, regida pela Lei 13.775/2019. Esse formato 

de organização com tarefas definidas, que ora convergem, possibilita que ambos tenham 

conhecimento de todos os aspectos da escola, porque o administrativo precisa garantir as 

condições necessárias para que o pedagógico aconteça de forma qualitativa. 

Nas próximas seções apresentam-se os resultados da análise da Lei 13.775/2019 e da 

entrevista realizada com uma gestora pedagógica, articulando as análises ao conceito de gestão 

democrática, e o papel do/a gestor para a efetivação desse modelo de gestão. 

  

GESTÃO ESCOLAR: DA TEORIA À PRÁTICA 

Inicia-se essa discussão apresentando o conceito de gestão escolar democrática que 

norteia as análises aqui apresentadas. A perspectiva norteadora é a apontada por Libâneo, 

Oliveira e Toschi (2012, p. 448) ao definirem: “a gestão democrática, por um lado, é atividade 

coletiva que implica a participação e objetivos comuns; por outro, depende também de 

capacidades e responsabilidades individuais e de uma ação coordenada e controlada”. Entende-

se, portanto, que toda comunidade escolar tem o direito de participar nas tomadas de decisões, 

e o dever de fazer com que os objetivos sejam atingidos. 

Heloísa Luck (2009, p. 70) aponta que a gestão democrática escolar “se assenta na 

promoção de educação de qualidade para todos os alunos, de modo que cada um deles tenha a 

 
46 Pedagoga. Doutora em Educação. Secretaria de Educação e Cultural de João Pessoa. Professora na Rede 

Municipal de Ensino de Cabedelo, joalveseicc@gmail.com 
47 Pedagoga. Especialista em Educação Especial. Professora na Rede Municipal de Ensino de Teresina. 

cnevesju@yahoo.com.br  
48 Pedagoga. Especialista em Pedagogia Empresarial. Professora na Rede Municipal de Ensino de João Pessoa 

negrajannabsa@hotmail.com  
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oportunidade de acesso, sucesso e progresso educacional com qualidade”, ou seja, o trabalho 

escolar deve ser focado para o bom desempenho do/as estudantes, e, para tanto, é necessário 

uma equipe organizada, com seus papéis bem definidos em prol do mesmo objetivo. 

A gestão democrática é um dos princípios educacionais previstos na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9.394/1996. Isso implica diretamente na garantia de 

políticas públicas que efetivem o processo democrático nas unidades de ensino, tanto no que 

concerne à escolha de gestores/as, como em sua prática na rotina escolar. Pois, uma gestão 

democrática não acaba na eleição de diretores/as, mas é necessário que a prática da gestão 

garanta a participação democraticamente de toda a comunidade escolar. 

O trabalho pedagógico da gestão escolar deve ser pautado na efetivação da 

aprendizagem dos/as estudantes, isso envolve elementos pedagógicos essenciais como 

avaliação, planejamento, acompanhamento e formação contínua. Esses elementos devem ser os 

norteadores da prática pedagógica, devem embasar o projeto político pedagógico com a 

perspectiva de sujeito que se pretende formar, considerando suas experiências externas à escola. 

  

METODOLOGIA 

Fez-se uso da análise documental da Lei 13.775/2019, e de uma entrevista realizada de 

forma virtual assíncrona por e-mail com uma gestora pedagógica da rede municipal de ensino 

de João Pessoa. A escolha da mesma se em deu em virtude dos bons resultados em avaliações 

externas apresentados pela escola em que atua em 2019. Richardson (2011) define entrevista 

como um modo de captar e transmitir informação, porém não há garantia que as informações 

captadas sejam fidedignas à realidade, por isso é importante construir uma relação de confiaça 

com o/a entrevistado/a.   

A entrevista com perguntas abertas teve como roteiro: formação profissional, tempo de 

trabalho, processo de seleção para gestão, seu papel na escola, caracterização da gestão da 

escola, projeto político pedagógico e plano de direção. A escola em que ela trabalha atende do 

Pré-escolar II ao 9º Ano do Ensino Fundamental. É licenciada em Pedagogia com 

aprofundamento em Supervisão e Orientação Educacional, e pós-graduação em 

Psicopedagogia. Já foi professora do Ensino Fundamental Anos Iniciais por 30 anos, e está na 

gestão da escola a mais de 20 anos. 

 

LEI 13.775/2019: INSTITUI A FUNÇÃO DE GESTOR PEDAGÓGICO E 

ADMINISTRATIVO 
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A lei aqui em análise representa a determinação para composição da gestão escolar das 

unidades de ensino públicas de João Pessoa. Cria as funções de Gestor Administrativo e Gestor 

Pedagógico, com o objetivo de atribuir ações específicas para cada um, bem como ações 

comuns, reduzindo a sobrecarga de atribuições para um ou outro.  

Até 2018 a gestão escolar na rede municipal de João Pessoa era organizada com a 

seguinte estrutura: um/uma gestor/a geral e gestores/as adjuntos/as, conforme o porte da escola. 

A escolha se dava por meio de eleição com a comunidade escolar, independente das 

competências técnicas dos/as elegíveis. Com a lei de 2019 essa escolha se modificou, passando 

a ser por nomeação do chefe do poder executivo municipal, que considera os seguintes critérios: 

ser servidor/a efetivo/a e em exercício no magistério, ter formação em Pedagogia, no caso de 

Gestores/as Pedagógicos, e outras licenciaturas para o/a Administrativo/as, ter pós-graduação 

na área da educação e ter experiência docente de no mínimo dois anos. 

As indicações para a gestão, além desses critérios, também tem como orientação que, 

preferencialmente, seja da própria unidade de ensino. Esta, se houver mais de uma indicação, 

encaminhará, por meio do Conselho Escolar, ao chefe do poder executivo, a lista tríplice para 

decisão final e nomeação. 

Essa forma de escolha de gestores/as traz dois pontos importantes, o primeiro é a 

obrigatoriedade da comprovação das competências técnicas para a função, o que supõe que a 

ação a ser desenvolvida terá uma base teórica/prática norteadora. E o segundo aspecto é, mesmo 

sendo nomeado/a pelo chefe do poder executivo, a nomeação pode ser feita com base em uma 

escolha pela comunidade escolar (lista tríplice), o que pressupõe o processo de escolha 

democrática, pois a comunidade escolhe os perfis que melhor se adéquam às suas necessidades. 

A lei define quais as atribuições específicas e comuns às duas funções. Essa definição 

não exime o trabalho em conjunto entre os/as gestores/as, mas tem como objetivo garantir que 

todos os aspectos do trabalho na escola sejam contemplados. A função da gestão pedagógica 

está focada principalmente nos aspectos da aprendizagem: avaliação, planejamento, 

acompanhamento, formação, etc. Para a gestão pedagógica, a lei apresenta as atribuições 

específicas, e as principais são: 

II– apresentar, anualmente, ao Secretário Municipal de Educação e à 

Comunidade Escolar, a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no 

Projeto Político-Pedagógico [...]; 

VII - promover condições técnico-pedagógicas que possibilitem o avanço 

educacional em consonância com as diretrizes definidas pela Secretaria 

Municipal da Educação e Cultura;  

[...];  (JOÃO PESSOA, 2019).. 
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Como observado, as atribuições específicas foram definidas para garantir que o trabalho 

pedagógico atinja seu fim que é aprendizagem dos/as estudantes. É fundamental a escola ter 

suas metas de aprendizagens delineadas para o avanço dos/as estudantes. Essas metas são 

definidas a partir de um conjunto de elementos que perpassam a rotina pedagógica, e o principal 

deles é a avaliação, que deve ser o ponto de partida, uma vez que sua função é apresentar o 

nível de aprendizagem dos/as estudantes, e gerar reflexão para intervenções. 

Sem dúvida é de suma importância uma legislação que defina as atribuições dos sujeitos 

da escola, sobre tudo da gestão. Isso dá subsídios para que todo o trabalho seja estruturado em 

rede, dá condições de promover avaliação da gestão escolar, bem como de todos/as ficarem 

vigilantes na ação da gestão, uma vez que ela deve ser democrática e ter foco na função principal 

da escola que é o processo de ensino e aprendizagem. Na próxima seção será apresentada como 

a prática da gestora entrevistada corrobora com a legislação aqui em destaque. 

 

A PRÁTICA NA GESTÃO PEDAGÓGICA 

O processo para assumir a gestão na escola, anterior à Lei 13.775/2019 de João Pessoa, 

era a eleição com a comunidade, e, após a lei, a escolha fica a cargo do chefe do poder executivo 

municipal. A gestora entrevistada passou pelos dois processos na mesma escola, já foi vice-

diretora por meio de eleições com a comunidade e foi escolhida para ser gestora pedagógica 

nesse novo formato, ela atribuiu a escolha à sua contribuição na escola que resultou na 

qualidade do ensino e por atender os critérios estabelecidos na lei.  

O entendimento da gestora em relação à sua escolha nos dois processos se refere ao 

trabalho baseado no diálogo, na participação e nos resultados de aprendizagem. Libâneo, 

Oliveira e Toschi (2012, p. 454) afirmam que todo processo educativo pressupõe uma direção, 

e que “a participação, o diálogo, a discussão coletiva, a autonomia, são práticas indispensáveis 

da gestão democrática”, corroborando com as hipóteses levantadas pela gestora para sua 

escolha para dirigir a escola. 

Sobre o papel da gestora na escola e suas atribuições, ela descreve que o seu papel é 

“fazer o ensino-aprendizagem acontecer”, e a principal estratégia é o estabelecimento de metas 

e ações, dentre elas está: acompanhar o desempenho dos estudantes por meio de acesso aos 

professores e professoras, bem como famílias e equipe técnica. Esse trabalho está ligado aos 

regimentos da rede municipal, que segundo a gestora, visam garantir a qualidade do ensino e 

assistência aos/às estudantes. 

Quanto ao tipo de gestão adotado na escola, a gestora enfatizou que não é mais eleita de 
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forma democrática, por toda a comunidade escolar, mas que as ações da escola continuam sendo 

pautadas na participação de todos os segmentos e pela atuação do conselho escolar. Este, por 

sua vez, faz parte de todas as decisões, sejam elas pedagógicas ou administrativas. 

Sobre o Projeto Político Pedagógico (PPP), a gestora informou que a escola possui, e 

que, para sua implementação, foram realizadas oficinas pela secretaria de educação com a 

comunidade escolar, e em seguida a escola colocou em prática a construção junto com os 

demais da comunidade escolar. A gestora também informou que procuram executar todas as 

ações propostas no PPP. 

Essas afirmações sobre o PPP estão em consonância com o que o documento representa 

e qual o seu papel. Veiga (2010, p. 1) afirma que: “o projeto constitui-se como processo e, ao 

fazê-lo, reforça o trabalho integrado e organizado da equipe escolar, assumindo sua função de 

coordenar a ação educativa da escola para que ela atinja o seu objetivo político-pedagógico”. A 

construção coletiva desse documento implica a efetiva participação da comunidade escolar, 

elaboração de propostas integradas à realidade local, incorporação por toda a equipe do seu 

papel para atingir os objetivos elencados, e responsabilidade com a aprendizagem dos/as 

estudantes, que é a atividade principal da escola. 

A gestora informou também que todo trabalho que ela realiza é dentro de um 

planejamento, não rígido, pois não está livre das adversidades. Afirmou que o trabalho não é 

fácil, por não garantir o cumprimento do que foi planejado, por trabalharem com pessoas 

diversas, e que é preciso disposição para doar-se ao trabalho, pois, em suas palavras “o trabalho 

vai além do pedagógico, ele vai para questões humanas e de empatia”. 

Conforme observado, a gestora pedagógica, em suas respostas, apresenta consonância 

em sua ação em relação à lei analisada e ao que se espera do trabalho pedagógico. É evidente 

que uma gestora não representa uma rede com mais de cem unidades de ensino, porém, seu 

trabalho pode ser ponto de análise para outros profissionais, sobretudo os que estão ingressando, 

tendo em vista que a gestora já tem uma larga experiência em gestão escolar. Ressalta-se 

também como a teoria e a prática estão alinhadas em suas respostas, ao passo que anuncia que 

técnicas e procedimentos podem ser executados em determinadas situações. 

 

CONCLUSÕES 

Este texto teve como objetivo analisar a lei que respalda o trabalho da gestão escolar na 

rede municipal de João Pessoa, alinhada à entrevista com uma gestora da rede, a fim de refletir 

sobre o papel do/as gestor/a escolar na perspectiva de ação democrática. 
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A entrevista com a gestora propicia a reflexão sobre o cuidado que uma gestão deve ter 

em seu trabalho. Sendo o objetivo principal da escola a aprendizagem dos/as estudantes, é 

necessário que esse objetivo esteja claro, que as metas sejam traçadas, que as estratégias sejam 

planejadas conforme a necessidade do estudante, pois não garantir que a aprendizagem aconteça 

de forma qualitativa é negar ao estudante o seu direito de aprender. 

O acompanhamento efetivo do trabalho realizado na escola, faz parte do papel de 

um/uma gestor/a escolar, ele/ela são as pessoas que devem conhecer todo o desenvolvimento 

de seus/suas estudantes, isso só é possível por meio do compromisso que assume com a 

aprendizagem de cada um/uma, pois quem confia confere. 
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AS REFORMAS EDUCACIONAIS E OS PRINCÍPIOS DO NEOLIBERALISMO: A 

LITERATURA EM FOCO  
          

Larissa Landim de Carvalho49; Veralucia Pinheiro50; Gizelly Braz Vieira dos Santos51. 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho objetivou expor o processo de formação das políticas educacionais 

brasileiras bem como suas alterações ao longo dos anos e dos governantes. Para a construção 

dos dados, selecionamos algumas obras que tratam das políticas educacionais bem como das 

influências que os organismos multilaterais exercem sobre elas. O contato com os textos 

trabalhados se deu ao longo da disciplina Políticas Educacionais, no curso de Letras da 

Universidade Estadual de Goiás, cursada no primeiro semestre de 2019. A revisão dessa 

bibliografia e os debates travados durante e após as aulas viabilizaram a escrita. 

Adotamos como perspectiva metodológica a abordagem qualitativa, dando ênfase ao 

processo. O trabalho se justifica em razão da necessidade de um olhar diferente sobre as 

imposições que desconsideram as diferenças e hegemonizam dessemelhanças. Desta forma, a 

produção busca responder às seguintes perguntas: Q ual é o objetivo de tais políticas? 

Quem controla as escolas? Como a literatura pode contribuir com a formação e um novo olhar?  

O governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) foi marcado pela reestruturação 

financeira graças, principalmente, ao advento do plano real, instituído em 27 de fevereiro de 

1994 com a publicação da Medida Provisória n.º 434, implantado no governo Itamar Franco e 

implementado sob a coordenação de Fernando Henrique. À época, FHC era senador e, em 

seguida, foi candidato à presidência do Brasil. O Estado estava passando por uma série de 

dificuldades em razão das altas taxas de inflação que, por longo período, não se estabilizavam. 

A fim de resolver essa situação, FHC propôs a privatização de muitas estatais e, somando isso 

à nova moeda, fez com que o Brasil saísse da situação precária em que anteriormente estava. 

Uma característica de seu governo foi a desregulamentação e a consequente 

descentralização das atribuições do Estado, da responsabilidade e da receita que lhe são 

adjacentes. Tal ação foi fundada, especialmente, nas mudanças que ocorriam no cenário 
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mundial como consequência dos princípios estabelecidos pelos Organismos Multilaterais, tais 

como a Organização das Nações Unidas (ONU), a UNESCO, o Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e o Banco Mundial (BM), conforme aponta Olgaíses Maués (2003).  

Essas mudanças tiveram uma influência significativa na educação, especialmente pelo 

fato de que o Ministro da Educação Paulo Renato de Souza – que ocupou o cargo durante todo 

o mandato de FHC – tinha ligação direta com os organismos e contribuiu sensivelmente para 

essa operação; sobre elas, passaremos a discorrer. 

Entre as mudanças, FHC instituiu as diretrizes expostas pelos organismos que reviam o 

foco nas competências necessárias ao bom desenvolvimento do trabalho; a redução de custos 

da União, realizada através da descentralização de tarefas e da responsabilização local pelos 

custos e pela qualidade do ensino; a fixação de um currículo que privilegiasse o ensino da 

Matemática e do Português, matérias necessárias para a prestação de serviços; o chamamento 

da sociedade para o alcance de uma educação de qualidade, o que leva os indivíduos a 

acreditarem que uma boa educação só será alcançada com o empenho de todos e atraiam a 

responsabilidade pela educação. Por fim, estabelece a chamada performatividade, que permite 

ao Governo um controle indireto da educação por meio do estabelecimento de um currículo e 

das avaliações durante/após o período de estudo (OLIVEIRA, 2009).  

A descentralização oferece à escola uma falsa autonomia, pois, em que pese tenha dado 

maior liberdade à gestão, atribuindo-lhe um papel de destaque, o Estado restringe a 

disseminação de conteúdos, ao passo que impõe aos alunos as avaliações externas que são feitas 

com base no currículo previamente estabelecido com avaliações como o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb), o Provão e, finalmente, o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM). Assim, o governo tem a possibilidade de controlar a educação, ainda que tenha 

retirado de si a responsabilidade pela qualidade e pelo financiamento. 

Importante pontuar que durante o governo de FHC houve um distanciamento entre a 

educação e as garantias previstas pela Constituição da República Federativa do Brasil, que 

estabeleciam uma preocupação equânime com a formação do indivíduo, ou seja, uma 

preocupação com a educação completa, que agora passa a ficar em segundo plano, em razão da 

priorização do ensino fundamental, necessário ao bom desempenho no trabalho. O que antes 

era garantido a todos, agora passa a ser focalizado, direcionado apenas a uma parte da educação, 

conforme expõe Oliveira (2009). Com isso, pudemos observar a priorização do ensino do 

português e da matemática básicos, necessários ao bom desempenho no trabalho. 

Ainda nesse sentido, o governo atribuiu à educação importante fator no 
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alcance/tratamento aos vulneráveis. Esse comportamento se clarifica por meio de políticas 

públicas estabelecidas, tais como a famigerada bolsa-escola – Programa Nacional de Renda 

Mínima vinculada à Educação – implementada em 2001 pelo governo de FHC – que, 

posteriormente, foi incorporada ao Programa Nacional de Acesso à Alimentação; Programa 

Nacional de Renda Mínima, vinculado à saúde; Programa Auxílio-gás e Cadastramento Único 

do Governo Federal. A unificação desses programas foi denominada Programa Bolsa Família, 

conforme expõe a Lei n.º 10.836 de 2004. 

É certo que FHC se valeu da situação em que o Brasil se encontrava bem como da 
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para empreender diretrizes neoliberais nas políticas educacionais brasileiras, mas com a 

chegada de Luís Inácio Lula da Silva, o cenário educacional não se alterou. Tendo a 

possibilidade de romper com as reformas estabelecidas no último governo ou andamentá-las, 

Lula optou pela segunda opção ao passo que seu primeiro mandato foi marcado pela 

continuidade das reformas educacionais segundo as diretrizes já mencionadas. 

No segundo mandato, Lula se distanciou sensivelmente das propostas de FHC e 

aproximou suas ações às garantias elencadas pela Constituição de 1988. Todavia, ao contrário 

do esperado, conforme aponta Oliveira (2009), Lula manteve a ideia de priorização das 

minorias/vulneráveis e sedimentou essas características às mais variadas políticas, fixando-as 

como um modelo. A consequência para a educação a essa exposição foi a precarização, baseada 

em resultados imediatos – o que seria ratificado pelas avaliações externas realizadas em 

consonância com os princípios previamente estabelecidos – a fim de alcançar o bom 

desempenho na educação em termos de números, no trabalho e melhorar a economia, 

resolvendo o problema da mizerabilidade com a transferência de renda direta. 

Assim, surgem os currículos que visam a orientar a educação no Brasil, que são 

visivelmente marcados pelos ideais que o país se propôs a alcançar. Libâneo (2019) faz um 

trabalho profundo com a descrição e exposição dos diferentes currículos. Quanto ao currículo 

do acolhimento e da integração, que segue a linha dos ideais já elencados, o autor o põe em 

xeque, uma vez que percebe que o acolhimento se sobressai em detrimento do aprendizado.  

 
Se a escola é vista como instituição a serviço de funções econômicas, seu papel se 

restringe à formação para o trabalho; vista como lugar de acolhimento social, seu 

papel se restringe ao cuidado, deixando outras funções ao segundo plano; se pensada 

como um direito, isso implica uma referência ao dever do Estado, e assim por diante. 

Em síntese, critérios de qualidade de educação decorrem de enunciados sobre 

finalidades educativas da escola, e orientam a elaboração de políticas educacionais 

que estabelecem os objetivos e os meios, inclusive legais, de pôr em ação suas 

pretensões acerca de qualidade de ensino (LIBÂNEO, 2019, p. 05). 
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Ressaltamos que o estabelecimento do currículo marcado pelo acolhimento e pela 

integração garantiu aos pobres uma ascensão mínima no que tange a serviços elementares que 

antes não podiam ser alcançados, em contrapartida, nele há uma visível relegação do 

conhecimento e do aprendizado. Deste modo, temos uma divisão dos modelos de currículo: um 

currículo do conhecimento e aprendizado para ricos, adotado por instituições privadas, e um 

currículo do acolhimento e integração para os pobres. Assim, as escolas privadas podem 

extrapolar o conteúdo previsto e garantir aos seus alunos um conhecimento maior, enquanto as 

escolas que não têm essa conjuntura focam no conteúdo exigido nas avaliações finais. 

Ao analisar a forma em que as políticas educacionais são aplicadas na escola, Libâneo 

aponta que os critérios de qualidade de ensino baseados em avaliações externas não promovem 

a qualidade pretendida, aliás, ao contrário, influenciam a precariedade. O autor ressalta que a 

obrigação de resultados somado ao currículo instrumental atendem a um problema da economia 

e não ao desenvolvimento humano. Ele explica o currículo instrumental como “um conjunto de 

conteúdos mínimos necessários ao trabalho e emprego, na verdade um “kit” de habilidades de 

sobrevivência para redução da pobreza e adequar os indivíduos às exigências do 

desenvolvimento econômico” (2014, p. 04).  

Para o autor, o currículo instrumental se complementa ao de convívio e acolhimento, 

que é focado na experiência corrente dos alunos, na inclusão social, nos ritmos 

individuais de aprendizagem, frequentemente reduzido ao provimento na escola de 

vivências de integração e socialização social visando formar para um tipo de cidadania 

baseado na solidariedade e na contenção de conflitos sociais (LIBÂNEO, 2014, p. 04). 

  

O autor afirma que muitas das orientações baseadas nesses modelos foram assumidas 

pelo governo brasileiro desde 1990 e temos razões para acreditar que elas ainda estão 

incorporadas às políticas educacionais oficiais brasileiras. 

Outro fator contrário ao desenvolvimento humano é a exacerbação do tecnicismo 

pedagógico e a consequente banalização do processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, 

o indivíduo se torna um depositário do conhecimento, isto é, um mero recipiente, enquanto o 

seu papel ativo – interativo desenvolvido por Vygotsky – é ignorado no processo de 

aprendizagem. Nessa perspectiva, os fatores externos ao contexto escolar – saberes que fogem 

do padrão instituído – são desconsiderados por completo e os alunos que não o detêm são 

cobrados de igual forma, o que, sem dúvidas, prejudica os alunos que, por falta de condições 

financeiras e/ou sociais, não tiveram acesso a esse capital intelectual que lhes é exigido.  

Quanto à responsabilização do corpo docente, além das avaliações externas, o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que foi criado em 2007, reúne em um único 
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indicador os resultados de dois conceitos importantes para demonstrar a qualidade da educação 

são eles: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. O IDEB foi criado pelo 

MEC para monitorar o cumprimento de metas, tal como a garantia do acesso à educação para 

as crianças até o ano de 2022. Ocorre que, mais uma vez, tal conquista não se reflete nos anos 

finais da educação e por isso deve ser repensado. 

Considerando os programas desenvolvidos pelo governo, as avaliações externas, o 

índice de desenvolvimento e os modelos de currículos aqui apresentados, é notório o 

afastamento da educação em relação às garantias constitucionais quanto à formação do 

indivídio de forma igualitária.  

Lula, apesar de ter se aproximado das garantias em seu segundo mandato, não rompeu 

com os ideais dos organismos multilaterais que promovem a educação para o trabalho. De igual 

modo, resta claro o deslocamento da responsabilidade estatal e a consequente culpabilização 

dos professores e das escolas pelo fracasso escolar. Esse cenário favorece o ensino meritocrático 

e competitivo, que compromete a justiça social da escola e colabora com a 

desprofissionalização do professor.  

Ter como princípio a competência imediata e necessária à prestação de serviços afasta 

a possibilidade de promoção da problematização pelos professores e a possibilidade de 

mudança dos conteúdos que serão trabalhados ao longo dos semestres considerando, 

especialmente, as avaliações as quais os alunos serão submetidos durante/após a fase escolar. 

 

CONCLUSÕES 

É certo que para se alcançar o desenvolvimento humano através das escolas é preciso 

que ela seja justa, que lide com os mais variados indivíduos com respeito, promova a inclusão 

e ofereça a eles, o conhecimento cognitivo necessário para permitir a igualdade entre os 

cidadãos, independentemente de suas raízes, sua formação, seu meio sociocultural e, 

especialmente, socioeconômico.  

Logo, faz-se necessário rever os princípios da educação brasileira a fim de propiciar um 

ensino de qualidade e viabilizar a reflexão e compreensão do mundo de forma holística. A 

educação não deve se limitar aos interesses do mercado para apenas formar mão de obra barata, 

ao contrário, deve guiar os sujeitos rumo à verdadeira cidadania.  

Contudo, cientes de que isso demanda uma mudança estrutural e não apenas interna, 

enquanto essa reforma não acontece, acreditamos que a literatura, tanto a narrativa quanto a 

lírica, pode colaborar significativamente para a formação do ser humano, pois ela possibilita 

novos olhares, novas sensações e interpretações. Tendo como principal função a função 
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humanizadora, a literatura nos faz viver ao passo que nos tira da zona de conformo e permite a 

problematização da realidade.  

Concluímos que a literatura viabiliza o que conhecemos como heterotopia, que nada 

mais é do que o deslocamento do lugar de origem. Boaventura de Souza Santos (1999) sugere 

um deslocamento radical dentro de um mesmo lugar, o nosso lugar. Um deslocamento do centro 

para a margem. O autor afirma que o objetivo desta deslocação é “tornar possível uma visão 

telescópica do centro e, do mesmo passo, uma visão microscópica do que ele exclui para poder 

ser centro. Trata-se, também, de viver a fronteira da sociabilidade como forma de sociabilidade” 

(1999, p. 280). Julgamos que a literatura possibilita esse deslocamento, tanto dos alunos quanto 

dos docentes e demais membros do corpo escolar, e isso pode propiciar o reconhecimento de 

conhecimentos diversos que fogem ao “padrão” já naturalizado estipulado pelo governo e 

ratificado pelos autores de livros didáticos, produtores e estudiosos, garantindo aos alunos a 

receptividade, a inclusão e a possibilidade de reflexão sobre a vida. 
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SERVIÇO SOCIAL E PSICOLOGIA EDUCACIONAL: TRABALHO 

MULTIDISCIPLINAR COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA NO ENSINO BÁSICO. 

 
          

Janélyca Dias da Silva52; Thássila Tamires Batista Alves53; Juliana Fernandes Pereira54 

            

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tece um debate sobre a necessidade da inclusão de assistentes 

sociais e psicólogas/psicólogos na rede de ensino da educação básica, sob a premissa de 

reconhecer essas duas categorias como somatórias na luta pela qualificação do processo de 

ensino-aprendizagem. Tê-los nesse espaço sociocupacional incide em desvelar diversas 

expressões da questão social que permeiam o cotidiano das escolas, presentes na vida de 

estudantes, suas famílias e comunidades, tais como:  evasão escolar, baixo rendimento escolar, 

sexualidade, violência doméstica, disparidades de gênero, etnia, geração e desigual distribuição 

territorial das políticas sociais e públicas. A função psicossocial dessas profissões consiste em 

agregar conhecimento, construindo um trabalho multiprofissional e interdisciplinar, ajudando 

a combater as vulnerabilidades que se presentam nas instituições de ensino. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O objetivo das discussões apresentadas propõe refletir sobre a importância do trabalho 

multidisciplinar a partir da inserção de assistentes sociais e psicólogos na política de educação, 

sob essa perspectiva tivemos como embasamento teórico alguns autores da área da psicologia 

e do serviço social para melhor fundamentação da escrita, dessa forma, utilizamos do aporte 

teórico de: Sales (2020); Zucolotto e Mendes (2020); Giongo e Menegotto (2010); Barroco e 

Terra (2012) e Peduzzi (2001). 

 

METODOLOGIA 

O estudo em tela foi elaborado através no método bibliográfico, mediante revisão de 

literatura, pois se trata de uma pesquisa desenvolvida exclusivamente a partir de fontes 

bibliográficas, com base em material já elaborado, principalmente através de livros e artigos 

científicos (GIL, 2010). Esta revisão é do tipo exploratória, pois, tem como objetivo 

 
52 Discente do programa de Especialização de Saúde mental e Atenção Psicossocial pela Universidade Potiguar 

(UNP) e Especialista em Psicologia Educacional e Escolar pela FAVENI, janelycadias@gmail.com  
53 Discente do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Direitos Sociais (PPGSSDS), Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN), thassilaalves619@gmail.com. 
54  Discente do 9° período no curso de Psicologia, UNINASSAU-Natal, julianafpereir@gmail com 
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proporcionar maior familiaridade com o problema, assim tornando-o mais explícito (GIL, 

2010). Tendo como parâmetro a promulgação da Lei n° 13.935, partindo da premissa de 

explanar a necessidade do trabalho interdisciplinar que busque um diálogo entre pedagogos, 

assistentes sociais e psicólogos, no interior das instituições do ensino básico. Busca-se trazer os 

desafios e possibilidades de atuação dessas duas categorias dentro dos serviços escolares. Para 

tanto, utiliza-se para a coleta de dados fontes de conteúdo como: livros, artigos de periódicos e 

sites oficiais. Foi pesquisado publicações entre os anos de 2001 e 2020 em bases de dados em 

meio eletrônico (Google Acadêmico, CAPES, SciELO, LILACS), a fim de alcançar o objetivo 

desta pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A luta pela inserção de assistentes sociais e psicólogas/psicólogos na rede de ensino 

básico vem de um processo regado de resistências. A importância desses agentes no interior das 

instituições de ensino possibilita um olhar crítico, analítico e interventivo. Atualmente, a 

Psicologia, o Serviço Social e a Educação vivem um novo contexto com promulgação da Lei 

n° 13.935, a qual legitima a contratação obrigatória desses profissionais para a prestação de 

serviços nas redes públicas de educação básica. Assim, explica a lei: 

Art. 1º As redes públicas de educação básica contarão com serviços de psicologia e 

de serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas 

de educação, por meio de equipes multiprofissionais. 
§ 1º As equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade 

escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais. 

§ 2º O trabalho da equipe multiprofissional deverá considerar o projeto 

políticopedagógico das redes públicas de educação básica e dos seus estabelecimentos 

de ensino. 
Art. 2º Os sistemas de ensino disporão de 1 (um) ano, a partir da data de publicação 

desta Lei, para tomar as providências necessárias ao cumprimento de suas disposições. 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação (BRASIL, 2019, p. 07). 

 

 

A aprovação da lei demarcou um novo momento de conquista a essas categorias. Que 

só foi possível mediante as mobilizações realizadas pelas entidades representativas 

CFESS/CRESS55 e CFP/CRP56 – em suas respectivas áreas profissionais, fruto da união coletiva 

não só do Serviço Social e da Psicologia, mas das forças progressistas, dos movimentos 

estudantis e demais segmentos políticos de esquerda.  

Segundo Sales (2020), no Brasil, vivenciamos um novo momento de estreitamento da 

relação da Psicologia e Educação e muitas dúvidas serão levantadas sobre a atuação das 

 
55 Conselho Federal de Serviço Social e Conselho Regional de Serviço Social  
56 Conselho Federal de Psicologia e Conselho Regional de Psicologia  
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psicólogas na escola, sobre seu papel na formação educacional, sua atuação junto ao corpo 

docente e os seus limites de atuação. Sendo fundamentais tais respostas, pois, a proposta é de 

uma atuação conjunta e multiprofissional, objetivando uma construção em conjunto para 

melhorias no desenvolvimento dos alunos.  

Um dos desafios posto a Psicologia dentro das intituições de ensino, é o fato da atuação 

profissional ser percebida a partir de uma prática clínica individual a fim de atender as 

demandas de psicodiagnóstico e de tratamento de alunos-problema (ZUCOLOTTO e 

MENDES, 2020). A expectativa que se sobressai é de que a atuação das psicólogas fosse a 

mesma da realizada em escolas do século XIX, que tinham como objetivo à avaliação de 

sujeitos aptos ou não aptos para certas atividades, excluindo em uma atuação voltada para a 

instituição e para o seu funcionamento (GIONGO e MENEGOTTO, 2010). 

A idéia de construir um espaço para a inserção de assistentes sociais e 

psicólogas/psicólogos na educação consiste em romper as barreiras de atuação da psicologia 

clínica/individualista, trazendo “uma análise crítica da realidade construindo estratégias 

necessárias para responder ás demandas sociais” (CFESS, 2011, p. 28). Assim o serviço social 

entra nesse processo com a perspectiva de promover ações em conjunto com os/as 

psicólogos/psicólogas. 

O compromisso do fazer profissional consiste em práticas pedagógicas que permitam 

um olhar mais amplo as necessidades dos alunos, entendendo essses sujeitos tanto num plano 

estrutural como subjetivo. Assim, é necessario compreender a vida desses indivíduos não 

apenas como questões subjetivas, mas questões que perpassam a sociedade desde; “evasão 

escolar, inúmeras expressões de violência, discriminações e preconceitos de raça/etnia, 

orientação sexual e/ou religioso, dentre outros” (CFESS, 2011, p. 28), fenômenos que se 

apresentam no cotidiano da vida dos estudantes. 

Para tanto, é necessário compromisso, competência e responsabilidade desses 

profissionais, o que outrora, exige autonomia técnica e garantia de sigilo profissional no 

atendimento aos estudantes, a família e a comunidade/território que estejam atuando, na 

perspectiva de empreender um trabalho de qualidade, possibilitando garantir e ampliar direitos 

a população usuária (BARROCO e TERRA, 2012). Torna-se dessa forma, imprescidível um 

trabalho multiprofissional e multidisciplinar, onda haja um diálogo horizontal e trocas de 

saberes.   

O trabalho multidisciplinar é uma estratégia de intervenção que busca unir os diversos 

saberes na proteção, cuidado e promoção a educação como mecanismo de atuação ao 
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rompimento o modelo de ensino verticalizado, rompendo os “processos que tende a aprofundar 

verticalmente o conhecimento e a intervenção em aspectos individualizados, sem contemplar 

simultaneamente a articulação das ações e dos saberes” (PEDUZZI, 2001, p. 103), saindo do 

campo de abordagens tecnicistas e fragmentadas, percebendo o sujeito em suas singularidades 

a sua totalidade.  

Permite abarcar a complexa dinâmica da ação multiprofissional, contemplando 

dialeticamente a dimensão estrutural dos arranjos persistentes e cristalizados do 

trabalho e da racionalidade assistencial, bem como a dimensão dos sujeitos partícipes, 

expressa na intersubjetividade (PEDUZZI, 2001, p. 104). 

 

 O trabalho multidisciplinar propõe a interação dos diversos saberes profissionais, em 

diálogo compartilhado que sobrepõem o modelo de práticas pedagógicas individualistas, 

investindo “na construção conjunta de outro projeto assistencial que abarque a complexidade e 

a multidimensionalidade das necessidades do ensino-aprendizagem” (PEDUZZI, 2001, p. 107). 

Na medida em que o trabalho coletivo é construído a atenção integral é fortalecida.  

As ações de produção ao cuidado tais como educativo, preventivo, psicossocial, 

comunicacional, são indispensáveis para a reiteração de práticas autônomas entre a equipe multi 

e seus usuários. Esse trabalho de base é simbólico e importante, principalmente em contextos 

de epidemias ou pandemias, e serve de meio para conscientizar as massas, dando aporte a 

necessidade de uma educação popular57. 

É nessa perspectiva que a Resolução CFESS nº 557/2009 de 15 de setembro de 2009, 

dispõe da “emissão de pareceres, laudos, opiniões técnicas conjuntos entre o assistente social e 

outros profissionais” (CFESS, 2009), compartilhando premissas técnicas de caráter horizontal, 

buscando alcançar o mais amplo espectro de independência na execução de suas intervenções; 

o Art. 4 da referida resolução expõem que; “ao atuar em equipes multiprofissionais, o assistente 

social deverá garantir a especificidade de sua área de atuação” onde desenvolve suas funções, 

conjuntamente com outros profissionais, buscando compreender o indivíduo na sua dimensão 

de totalidade e, assim, contribuindo para o enfrentamento das diferentes expressões da questão 

social, abrangendo os direitos humanos em sua integralidade, não só a partir da ótica meramente 

orgânica, mas a partir de todas as necessidades que estão relacionadas à sua qualidade de vida. 

Visto dessa forma, como afirma Sales (2020) é necessário capacitações para às equipes 

 
57 Segundo Brandão (2006), a educação popular é a possibilidade da prática regida pela diferença, desde que a sua 

razão tenha uma mesma direção: o fortalecimento do poder popular através da construção de um saber de classe, 

portanto, é importante descobrir onde ele se realiza e apontar as tendências através das quais ela transforma a 

educação na vivência da educação popular. O autor afirma, ainda, que no processo de educação popular as pessoas 

trocam experiências, recebem informações, criticam ações e situações, aprendem e se instrumentalizam, portanto, 

se constituem em um trabalho coletivo em si mesmo. 
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pedagógicas, pois com implementação da Lei n° 13.935 as equipes multiprofissionais precisam 

desenvolver suas atividades sem provar estranhamento. Essa inserção da profissional de 

Psicologia dentro do ambiente escolar e junto às equipes pedagógicas, pode vir a ser bastante 

transformadora para o processo de ensino e para a própria psicologia da educação e escolar. 

 

CONCLUSÕES 

O cenário que será iniciado propõe novas experiências profissionais, bem como, novos 

desafios. Sem deixar de lado as problemáticas já existentes na política de educação, como 

afirma Sales (2020), a violência em sala de aula, falta de infraestrutura e investimentos, são 

questões que fazem parte das práticas de atuação da equipe multiprofissional presente no ensino 

básico. 

Assim, ações políticas a exemplo de: rodas de conversas, palestras e espaços de 

socialização sobre temáticas como racismo, LGBTfobia e machismo que visem conscientização 

aos alunos e familiares é uma das ferramentas de possibilidade nesse processo, bem como, a 

unificação das forças de diversas categorias que reafirmem a luta por uma educação pública, 

gratuita e de qualidade.  

A multidisciplinariedade tem servido de arcabouço teórico, metodológico e 

técnico/operativo nas práticas pedagógicas. A necessidade desse modelo de trabalho respaldado 

pelos diferentes conhecimentos resguarda a emancipação da atuação das diversas áreas que 

compõe o campo da educação; “nessa direção a concepção de educação não se dissocia das 

estratégias de luta pela ampliação e consolidação dos direitos sociais e humanos [...] e busca 

superar as desigualdades sociais que fundam a sociedade do capital e que agudizam de forma 

violenta a sociedade brasileira” (CFESS, 2011, p. 22). 

O fazer profissional dos/das assistentes socais e psicólogos/psicólogas reside assim em 

um olhar mais amplo, compreendendo a integralidade e intersetorialidade com mecanismos 

indispensáveis nessa dinâmica. Abarcando a realidade atual nas engrenagens das políticas 

públicas que tem um papel essencial e resolutivo no trabalho multiprofissional e auxiliando 

praticas pedagógicas de ensino-aprendizagem. 
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UM OLHAR SOBRE A GESTÃO DO ENSINO NO IFRN - CAMPUS AVANÇADO 

LAJES: “PERCEBER PARA CRESCER” E A BUSCA POR UMA IDENTIDADE 

PEDAGÓGICA. 

 
André Luiz Rodrigues Bezerra58 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa em andamento59 e se centra na análise 

da construção de um planejamento integrado do ensino profissional no Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus Avançado Lajes. 

Nos centramos especificamente sobre a organização do documento “Perceber para Crescer” 

constituído por esta unidade de ensino, nos debruçamos sobre as práticas mapeadas por ele e a 

estruturação delas dentro do documento no formato de relação entre levantamento de dados, 

proposição de metas, estruturação de um programa atitudinal e abertura para a construção 

coletiva. Para tanto nossa análise se comporá de forma qualitativa, partindo do olhar bakhitiano 

(2003) na tomada dos discursos estruturados no contexto analisado como enunciados de cadeia 

discursiva, com ênfase na proposição de uma reflexão crítica sobre a construção das propostas 

traçadas no documento. 

Na composição de nossa análise, observamos o contexto de implantação da iniciativa 

de gestão do ensino e inserção do planejamento pedagógico como elemento de uma cadeia 

sistemática entre a sala de aula e a produção de uma cultura de conhecimento e diálogo com 

foco no fortalecimento da humanização das relações de construção de conhecimento no ensino 

profissional integrado. Elementos de diálogo com os atores envolvidos neste processo serão 

acrescentados mediante avanço de fase de entrevista, atualmente em execução, conduzida por 

nós. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O Campus Avançado Lajes, localizado na rodovia BR 304, Km 120, Centro, Lajes-RN, 

faz parte da 3ª fase de expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica no 

Estado. Com um terreno de 65 mil m², doado pela União, e 12.672,89 m² de área construída, a 

escola federal, tem capacidade atual de atender a 600 alunos e acomodar 52 servidores (22 

 
58 Professor Mestre de Arte - Teatro, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

– Campus Avançado Lajes, andre.bezerra@ifrn.edu.br 
59 A pesquisa em desenvolvimento se centra no estudo sobre a gestão do ensino no IFRN - Campus Avançado 

Lajes e se encontra, atualmente, em fase de execução de entrevistas com atores do processo de construção desta. 
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técnicos administrativos e 31 professores). O edital para construção da escola foi publicado em 

23 de julho de 2013 e as obras começaram 80 dias depois, no dia 10 de outubro de 2013. 

No dia 6 de maio de 2015, no turno matutino, cerca de 80 alunos iniciaram suas aulas 

no período letivo de 2015.1. Os cursos abertos no campus são ofertas presenciais nas formas 

integradas e subsequentes na área de Administração e Informática e atendem alunos advindos 

de todas as cidades da Microrregião de Angicos60. 

Nesse curto tempo de existência, o Campus Avançado Lajes tem procurado estabelecer, 

como toda escola que inicia sua existência, uma identidade, que em sua própria base indica a 

busca pela construção de um significado (CASTELLS, 2018) da formulação de sua experiência 

a partir dos atributos culturais da instituição à que pertence e cujo currículo herda, ao mesmo 

tempo que da região que ocupa no sertão central do Rio Grande do Norte. 

A busca dessa identidade possui um centro que se conecta diretamente à constituição 

desta escola como parte de uma rede pública multicampi de educação profissional. 

De organização pluricurricular, o IFRN oferece um ensino público, laico, gratuito e 

de qualidade. Oferta, nesse sentido, cursos em sintonia com a função social que 

desempenha, visando a consolidação e o fortalecimento dos arranjos produtivos, 

culturais e sociais locais. Apresenta, para tanto, um currículo organizado a partir de 

quatro eixos – ciência, trabalho, cultura e tecnologia – que atuam, de modo 

entrelaçado e intercomplementar, como princípios norteadores da prática educativa. 

O Instituto desenvolve a pesquisa e a extensão, na perspectiva de produção, 

socialização e difusão de conhecimentos. Estimula a produção cultural e realiza 

processos pedagógicos que levem à geração de trabalho e renda. Em um contexto mais 

amplo, a Instituição visa contribuir para as transformações da sociedade, visto que 

esses processos educacionais são construídos nas relações sociais. (INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2012, p. 20) 

 

Embora a partir de uma coadunação estrutural com a identidade institucional com centro 

no eixo tríplice do ensino, pesquisa e extensão, ao mesmo tempo que em uma prática educativa 

focada nos eixos da ciência, trabalho, cultura e tecnologia, a maneira como o discurso de uma 

escola se formula, para além das estruturas que lhe dão corpus (SINCLAIR, 1991), demanda a 

constituição de um corpo próprio, aqui pensado como metáfora do pensamento da constituição 

orgânica de uma prática e ação própria do coletivo vivo de sujeitos que a constitui e performa 

(SCHECHNER, 2006).61 

 

 
60 A Microrregião de Angicos é constituída por um grupo de municípios atendidos pelas ofertas educacionais do 

Campus Avançado Lajes. São eles: Angicos, Lajes, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Caiçara do Rio do Vento, 

Fernando Pedroza, Jardim de Angicos, Pedra Preta, Santana do Matos. 
61 Performance aqui no sentido trabalhada por Schechner de grupo de ações feitas e sentidos efetivados e 

incorporados na vida dos sujeitos, que, no caso mencionado no texto, constituem a própria formação da escola em 

sua identidade. 
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Dessa feita, na estruturação do planejamento do ensino entre os anos de 2017 e 2020 foi 

gestado o projeto de identidade pedagógica deste trabalho constituído no campus sob o 

mapeamento de práticas que deu origem ao documento de orientação interna da comunidade 

pedagógica do campus denominado “Perceber para Crescer”.62 

O programa indicado no documento “incorpora metas, atitudes e instrumentos 

informativos e formativos para os docentes e gestão do ensino do Campus Avançado Lajes” 

(IFRN, 2019, p.8). O desenho das macroestruturas do programa, se dá em uma proposição 

quadrangular que conduz as práticas, cujos pontos nodais são: (1) Perceber, que se articula 

como metáfora que une as estruturas sensíveis e congênitas do corpo em contato com a realidade 

do mundo, que, trazida para a realidade das atividades da escola, valoriza as percepções 

vivenciais dos servidores e alunos como base da condução dos planejamentos e reflexões; (2) 

Dialogar, que vem do espectro da importância da comunicação colaborativa e tem como cerne 

entender que a percepção (observar com atenção e refletir) por si só não basta, dentro de uma 

instituição, de um espaço democrático é preciso o ponto de vista de outros, para encaminhar 

ações que derivem do que foi percebido; (3) Direcionar, que é uma germinação natural do 

dialogar, pois se todo diálogo é múltiplo nas suas perspectivas, a realidade dos problemas e das 

soluções pede que direcionemos os esforços para produza um resultado possível de melhoria 

diante das diferentes situações vivenciadas na escola; e, por fim, (4) Avaliar, que fecha o 

quadrado da abordagem como dimensão estruturante de todos os processos democráticos e 

públicos, pois as percepções, diálogos e direcionamentos concebidos desembocam na realidade 

e nela encontram ainda assim fatores inesperados, de ordem orçamentária, cultural, 

organizacional, dentre tantas outras, a partir dos quais precisam ser observados e analisados. 

Para além das bases desta abordagem quadrangular, o conteúdo deste documento 

organiza uma série de princípios conjunturais operativos que pensam a comunidade humana da 

escola como espaço de uma grupalidade 63(PELBART, 2007) resultante dos distintos aspectos 

sociais, emocionais e políticos derivados da paisagem da Microrregião de Angicos. Para tanto 

a estrutura do documento e da proposta pedagógica desenvolvida no campus se organiza partir 

de quatro premissas base: (1) levantamento de dados, sejam eles relacionados à evasão e 

reprovação discente, quantitativos de ingresso, dados de conectividade com a internet, dados 

 
62 Versão mais atual disponível em: https://portal.ifrn.edu.br/campus/lajes/arquivos/perceber-para-crescer/. A 

primeira edição pode ser encontrada também no portal do campus disponível em: 

https://portal.ifrn.edu.br/campus/lajes/ensino/secretaria-academica/documentos/livro-para-professores/view 
63 A partir de um diálogo com Gilles Deleuze, Pelbart discute a grupalidade como a qualidade de potência de uma 

comunidade dentro formada por um contexto de variação contínua de elementos singulares que são heterogêneos 

e que promovem entre si uma múltipla afetação das potências de ação no mundo. 
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de mapeamento sócio-econômico, dados dos municípios atendidos e dados sobre fluxos de 

gestão do ensino dentro e fora de sala de aula; (2) proposição de metas, como bases comuns, 

em termos quantitativos e qualitativos, para as quais caminham as ações do esforço coletivo das 

ações da gestão do ensino e equipe técnico-administrativa e docente; (3) estruturação de um 

programa atitudinal, que disponha indicações e procedimentos recomendados aos docentes e 

discentes para a construção de uma cultura de diálogo no contexto da sala de aula e na 

construção de comportamentos que extrapolam ela e o espaço da escola em si; e, por fim, (4) 

abertura para a construção coletiva, por meio da proposição da organização do planejamento 

no diálogo entre docentes e áreas de conhecimento, seja através da organização de projetos de 

ensino integrados, seja na inclusão no material de práticas indicadas pelos próprios professores 

como propostas bem sucedidas junto à turmas passadas e presentes da escola. 

Ao se propor dentro deste espaço de identidade, o Campus Avançado Lajes parte de um 

operador conceitual norteador que localiza sua ação e identidade em um espaço de congregação 

entre os dispositivos de seu corpus institucional (projeto político-pedagógico do IFRN e 

projetos pedagógicos de cursos ofertados) e um saber que deriva dos corpos e se faz corpo no 

encontro, ato tão humanamente idiossincrático da educação, entre equipe escolar e discentes. 

Este saber, invocado por meio dos dados, metas, programa atitudinal e participação coletiva, é 

de outra ordem que escapa ao contexto do programa curricular: 

Este saber, o da importância desses gestos que se multiplicam diariamente nas tramas 

do espaço escolar, é algo sobre que teríamos de refletir seriamente. É uma pena que o 

caráter socializante da escola, o que há de informal na experiência que se vive nela, 

de formação ou deformação, seja negligenciado. (...) Creio que uma das razões que 

explicam este descaso em torno do que ocorre no espaço-tempo da escola, que não 

seja a atividade ensinante, vem sendo uma compreensão estreita do que é educação e 

do que é aprender. No fundo, passa despercebido a nós que foi aprendendo 

socialmente que mulheres e homens, historicamente, descobriram que é possível 

ensinar. Se estivesse claro para nós que foi aprendendo que percebemos ser possível 

ensinar, teríamos entendido com facilidade a importância das experiências informais 

nas ruas, nas praças, no trabalho, nas salas de aula das escolas, nos pátios dos recreios 

(FREIRE, 1996, p.23) 

 

Dessa feita, a interrelação entre aspectos humanos e atitudinais, os gestos que se 

multiplicam das experiências informais, como dispôs Freire (1996), dentro do processo de 

gestão do ensino no contexto analisado articula a formação humana não apenas como atributo 

da institucionalidade, mas das práticas que constroem a escola, desde a entrada do professor em 

sala de aula no primeiro horário com alunos que viajaram em transporte público por meias de 

uma hora para estarem ali e sua preocupação com o corpo e atenção deles nas sua rotina de 

aula, até a compreensão sobre como fatores como a pobreza e as redes de ensino municipal e 

seu desempenho devem ser tomados para pensar o planejamento do ensino para àqueles 
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discentes, passando por programas que visam colaborar para a construção coletiva de 

conhecimento entre professores e alunos dentro e fora de seus grupos. 

 

METODOLOGIA 

A análise ora desenvolvida se compõe de forma qualitativa, partindo de um olhar 

bakhitiano (2003) na tomada dos discursos estruturados no contexto analisado como enunciados 

de cadeia discursiva, com ênfase na proposição de uma reflexão crítica sobre a construção das 

propostas traçadas no documento. 

Nosso objeto de análise trabalhado nesse contexto é a construção do planejamento 

integrado do ensino no IFRN – Campus Avançado Lajes, com ênfase no registro documental 

organizado no documento “Perceber para Crescer” que apresenta este trabalho e o estrutura 

como proposta. 

Dessa feita, a partir deste objeto, nos centramos na observação dos princípios operativos 

a partir dos quais a proposta parece se organizar, a saber: o levantamento de dados, proposição 

de metas comuns, a estruturação de um programa atitudinal para a comunidade acadêmica e a 

abertura para a construção coletiva do documento e práticas de ensino. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O programa proposto pelo IFRN - Campus Avançado Lajes, dentro de sua abordagem 

quadrangular e partindo dos princípios operativos mencionados anteriormente, é expansivo e 

tenta agir de forma compreensiva em direção à questões múltiplas despertadas pelas 

preocupações sinalizadas pelos pontos que estruturam o documento. Assim, ele traz discussões 

plurais da pulsação dos gestos multiplicadores (FREIRE, 1996) da vida escolar e das soluções 

encontradas de forma comunitária para dar conta da integração da vida da escola com a vida da 

instituição, do corpo da escola e o corpus da instituição. 

Nesta seara entram diversos designs de propostas de debate e ação, como a participação 

de alunos, pais e membros da comunidade no momento de proposição de projetos de integração 

do ensino pelos professores, o incentivo à autoformação docente por meio da criação de uma 

biblioteca virtual com livros, artigos e vídeos, bem como de dados estatísticos de análise dos 

cenários socioeconômicos e índices de avaliação do ensino, a construção de uma ação 

gamificada para incentivo de cooperação e colaboração entre alunos, o estabelecimento de 

conexão entre dados informacionais e atitudes concretas da equipe no dia a dia da escola, a 

inclusão da discussão de fatores contextuais como pobreza, doenças mentais e 

maternidade/paternidade na adolescência, usos estratégicos do sistema administrativo virtual 
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do ensino na instituição, criação de novos espaços de discussão democrática com lideranças 

instituídas em sala de aula e agremiação discente junto à gestão do ensino, etc. 

As ações projetadas no documento, algumas das quais destacamos acima, derivam de 

práticas desenvolvidas no campus por sua comunidade em diferentes níveis e delineiam o 

caminho do Perceber, Dialogar, Direcionar e Avaliar como prática de gestão do ensino que 

otimiza os objetivos, serviços e materiais oferecidos pela institucionalidade para atender aos 

princípios formativos que constituem sua identidade, compreendendo, que o ponto central e a 

função mais basilar da estrutura multicampi do IFRN é aquela da construção da aprendizagem 

efetiva nos eixos da cultura, tecnologia, ciência e trabalho, bem como a formação do olhar 

crítico do ser humano que estes campi e comunidade compartilham com o mundo. 

 

CONCLUSÕES 

Concluímos nosso trabalho indicando que a estruturação do ensino dentro do Campus 

Avançado Lajes, a partir de sua organização nas bases da abordagem quadrangular e princípios 

operativos do documento “Perceber para Crescer”, ao criar uma interrelação entre aspectos 

atitudinais, informacionais e colaborativos dentro do processo de gestão do ensino no contexto 

analisado, nos indica pistas para compreender que a integração e formação humana e crítica 

presente nos documentos constituintes da identidade pedagógica do IFRN pode ocorrer também 

nos modos como são geridas a dimensão de sala de aula, da vida e das experiências informais 

(FREIRE, 1996) criando uma identidade da própria escola na construção de sua comunidade. 
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O ESTREITAMENTO CURRICULAR MATERIALIZADO NOS 

DOCUMENTOS OFICIAIS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: O ENSINO DE 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES COMO MECANISMO DO PROJETO 

EMPRESARIAL 
          

Sirneto Vicente da Silva1; Antonio Marcos Rocha de Carvalho2; Antônio Marques de Oliveira3 

            

INTRODUÇÃO 

Ao longo das últimas décadas percebemos que as orientações do Estado acerca do 

currículo escolar estão voltadas para que as aulas contemplem, principalmente, as 

competências e habilidades cobradas nas avaliações padronizadas. O interesse do Estado 

pelo ensino de competências e habilidades remonta a década de 1990, após a Conferência 

Mundial sobre Educação para Todos, ocorrida em Jomtien (1990). O marco deste evento 

foi a proposição de reformas no aparelho administrativo dos países presentes na reunião, 

sobretudo, para os subdesenvolvidos, como o Brasil, orientadas por organismos 

multilaterais.  

O argumento utilizado pelo Banco Mundial, era de que havia uma necessidade 

urgente de proporcionar o desenvolvimento econômico e social, tomando a educação 

como propulsora desse desenvolvimento a partir da formação para o mercado de trabalho. 

Como parte da reforma educacional, foi introduzida a gestão empresarial e com ela os 

conceitos de competência e habilidade.  

Nesse quadro, as políticas públicas educacionais ganharam investimentos, uma 

vez que o Estado tinha como objetivo implementar currículos pautados no ensino de 

competências e habilidades requeridas pelo mercado de trabalho. Para tanto, além da 

criação de sistemas de avaliação da educação básica pelos governos das diferentes esferas, 

como meio de controlar e direcionar o trabalho docente com o currículo, vários 

documentos oficiais foram editados nos últimos anos definindo as competências e 

habilidades que devem ser ensinadas na educação básica. Cronologicamente, citamos: 

LDB 9394/96, Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e Base Nacional Curricular 

Comum (BNCC) em nível nacional, e Documento Curricular Referencial do Ceará 

(DCRC) e Orientações Curriculares Prioritárias do Ceará (OCPC), em nível estadual. 

 
1 Doutorando em Educação pela Universidade Federal do Ceará (PPGE/UFC). sirnetodh@gmail.com.br 
2 Doutorando em Educação pela Universidade Estadual do Ceará (PPGE/UECE). 

marcosrochahc182@gmail.com.br 
3 Mestre em Educação pela Universidade Estadual do Ceará (MAIE/UECE). marques2018maie@gmail.com.br 
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Diante deste cenário, surgem vários questionamentos: a quem esse currículo 

serve? Quem são os reformadores? Qual o papel dos documentos normativos na formação 

humana dos estudantes e professores? Partimos das hipóteses de que o estreitamento 

curricular faz parte de um viés mercadológico da educação como parte de um projeto 

político e econômico da classe dominante que há anos vem formulando os documentos 

oficiais que regem a educação brasileira; como também de que há um projeto dominante 

de formação humana destinada à classe trabalhadora, sob os interesses do capital.  

Nossa pesquisa tem como objetivo analisar o estreitamento curricular como 

fenôneno que ocorre na educação básica brasileira e que vem infuenciando, sobremaneira, 

o estado do Ceará. Este estudo justifica-se pela necessidade de uma análise da realidade 

concreta, pois, enquanto professores, percebemos que a educação básica sofre o 

estreitamento curricular, através dos documentos norteadores da ação docente, os quais 

determinam as habilidades e competências que devem ser ensinadas aos estudantes, como 

aprendizagens básicas necessárias exigidas por determinados empregos no mercado de 

trabalho. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A presente investigação apoia-se em teóricos que realizaram um estudo histórico-

econômico-sociológico sobre as categorias currículo, políticas públicas, mercado de 

trabalho, formação humana e capital. Para compreendermos as relações de poder político 

e econômico introduzidos no curricular escolar, Miguel Arroyo (2013) percebe que o 

currículo é como um território de disputa externa, principalmente entre os reformadores 

(empresários), que passaram a formular os documentos curriculares convertendo-os em 

elementos normatizadores dando ênfase para as chamadas avaliações externas da 

educação. Tomaz Tadeu (2005), em sua obra “Documentos de Identidade”, definiu o 

currículo como uma seleção de conhecimentos e saberes que buscam justificar os 

interesses de uma classe e de uma teoria, como por exemplo, a concepção de currículo 

educacional (neoliberal) ligado aos processos da produção fabril, em que os 

procedimentos e métodos de ensino são mensurados pelos resultados e na formação para 

o mercado de trabalho capitalista. 

Na relação entre políticas públicas educacionais e mercado de trabalho, Shiroma, 
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Moraes e Evangelista (2011) afirmam que o objetivo de uma política pública para a 

educação, alicerçadas na figura do Estado, é a de manter a produção e reprodução das 

formas de organização da vida e do trabalho. Acontece que na sociedade burguesa, 

(capitalista) essa relação dar-se pela exploração do trabalho não pago, ou seja, pela 

extração do mais-valor que o trabalhador produz pela venda da mercadoria força de 

trabalho aos donos dos meios de produção privada (MARX, 2017). 

As autoras analisam as formas que a classe dominante têm utilizado a educação 

para atender as demandas produtivas. Para elas são criadas estratégias dentro do campo 

educacional como as chamadas “habilidades e competências”, as quais em sua essência, 

objetivam utilizar a educação básica como elemento de controle da subjetividade dos 

trabalhadores sobre a organização produtiva. Giovanni Alves (2011, p. 111) salienta que 

“É a constituição de um novo nexo psicofísico capaz de moldar e direcionar ação e 

pensamento de operários e empregados em conformidade com a racionalização da 

produção [...]”. Nesta esteira, a adequação do currículo da educação básica passou a 

atender as demandas produtivas da lógica do capital. Na organização do trabalho 

Toyotista os trabalhadores passaram a pensar “pró-ativamente” na tentativa de resolver 

problemas na esfera da produção mesmo antes que eles aconteçam (ALVES, 2011).  

Enfim, o estreitamento curricular através dos documentos oficiais, é a redução dos 

conteúdos historicamente acumulados pela humanidade, que passaram a serem 

organizados pelas chamadas “competências e habilidades” necessárias para os processos 

de produção e reprodução do capital. 

 

METODOLOGIA 

O método a ser utilizado nessa pesquisa é o materialismo histórico-dialético 

partindo-se da compreensão de que o método de análise está vinculado a uma concepção 

de realidade, de mundo e de vida, funcionando como mediador no processo de 

compreensão da estruturação, desenvolvimento e transformação dos fenômenos sociais 

(MARX; ENGELS, 2007). No tocante aos procedimentos metodológicos serão utilizados 

dois métodos de investigação: a pesquisa bibliográfica e a documental que utiliza técnicas 

para a apreensão, compreensão e análise de documentos dos mais variados tipos 

permitindo acrescentar a dimensão do tempo à compreensão do social. Na pesquisa 
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bibliografia utilizamos o aporte de teóricos que fazem um estudo crítico das nossas 

categorias de análises e a sociedade capitalista. Para isso, apoiamo-nos em autores como 

Marx e Engels (2007), Saviani (1991), Alves (2011), Shiroma, Moraes e Evangelista 

(2011), Miguel Arroyo (2013), Tomaz Tadeu (2005), Freitas (2018), dentre outros.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A educação passou a ser prioridade para o desenvolvimento social e crescimento 

econômico, sobretudo a partir da década de 1990, após a Conferência de Jomtien, 

coordenada por organismos multilaterais que influenciaram reformas ocorridas no 

Aparelho Administrativo do Estado brasileiro, introduzindo o gerencialismo empresarial 

(SHIROMA et al, 2011). Nesse quadro, a defesa de uma educação básica ganhou mais 

força e tornou-se marca dos documentos e discursos oficiais . A LDB 9394/96 (BRASIL, 

2017b), por exemplo, em seu artigo 9º anuncia como função do Estado o estabelecimento 

de competências e diretrizes que devem orientar os currículos e os conteúdos mínimos 

como meio de assegurar a formação básica comum; enquanto no artigo 26, normatiza a 

necessidade de uma base curricular comum para o ensino fundamental e médio.  

 No ano de 1997, o Estado editou o documento PCN como um currículo comum 

para o ensino fundamental da educação básica, materializando o que prescrevia a LDB e 

já recomendado pela Constituição Federal de 1988, no artigo 210, sobre a definição de 

conteúdos mínimos para o ensino fundamental, visando assegurar formação básica 

(BRASIL, 2017ª). Além do currículo comum, composto por conteúdos mínimos, tanto a 

CF/1988 como a LDB expõem a criação de um sistema nacional de avaliação para regular 

o ensino. 

Notemos que há uma estreita relação entre as categorias educação básica, 

conteúdos mínimos e sistema de avaliação do rendimento escolar, que aparecem nos 

documentos oficiais. De acordo com Silva (2018, p. 87), a educação “[...] é básica porque 

assegura que um determinado grupo escolhido na sociedade tenha uma formação mínima 

[...]”, e também porque esse grupo – a classe que acessa a escola pública – participa de 

uma formação básica restrita à leitura, escrita e ao cálculo. Soma-se a isso a regulação do 

Estado através da aplicação de avaliações estandardizadas que são moldadas a partir de 

matrizes referenciais que definem as competências e habilidades mínimas a serem 

desenvolvidas nos estudantes, tomando como centro disciplinas básicas: português e 
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matemática, ao passo que além de excluírem os inúmeros conteúdos das disciplinas 

avaliadas, excluem também as demais disciplinas do currículo. Logo, a educação básica, 

nos moldes do Estado reforça um projeto de mercado que vem sendo implementado pelo 

sistema capitalista, que tem como objetivo a formação de mão de obra na forma de 

competências e habilidades para o século XXI, as quais são a matéria-prima das bases 

nacionais curriculares (FREITAS, 2018; SHIROMA et al, 2011). 

Nessa esteira, Freitas (2018, p. 82-83) argumenta que quando o currículo se 

restringe a disciplinas básicas, são feitas duas reduções: uma é “[...] o foco do que se 

considera uma ‘boa educação’ para o que se considera uma ‘boa aprendizagem’ [...]”. A 

outra é a qualidade da aprendizagem que passa a ser medida pelas médias de desempenho 

nas avaliações padronizadas. Tal situação é reafirmada com a implantação da BNCC, 

lançada em 2017, que se apresenta como documento norteador da ação docente para o 

ensino de competências e habilidades mensuradas pelos sistemas de avaliação. Destarte, 

reforçando uma formação básica para os indivíduos que estudam em escolas públicas, 

confluindo para o estreitamento curricular que vem sendo materializado, com as reformas 

educacionais em curso no Brasil. 

No Ceará, o estreitamento curricular foi reforçado com a implementação do 

Documento Curricular Referencial do Ceará (DCRC), que teve como base para sua 

construção a BNCC. Embora no texto do documento afirme-se que o DCRC não se 

configura como um currículo, esse mesmo texto apresenta o desejo de “[...] que seja 

cumprido o que estabelece o Documento [...]” (CEARÁ, 2019, p. 34). Há, portanto, uma 

contradição que é confirmada quando analisamos o contexto em que ocorre o processo de 

ensino e aprendizagem, ou seja, fica claro quando analisamos outros documentos 

expedidos pela Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC), como por exemplo o material 

estruturado, os Cadernos de Práticas Pedagógicas e os cadernos #Estudoemcasa, que 

todas as atividades estão relacionadas com o desenvolvimento de uma 

competência/habilidade descrita na BNCC ou DCRC e intrinsecamente ligadas ao que é 

cobrado pelos sistemas de avaliação externa. 

O estreitamento curricular no Ceará se amplia com o surgimento da pandemia 

causada pelo coronavírus em 2020, quando a SEDUC lança o documento  OCPC, 

compreendido como “[...] um recorte das habilidades contidas no DCRC [...]” (CEARÁ, 
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S/D, p. 29). Entendemos que com a pandemia a educação fica fragilizada. No entanto, o 

estado aproveita este momento para continuar o desenvolvimento de um projeto 

neoliberal de formação humana que visa capturar a subjetividade dos indivíduos a partir 

do reforço de competências e habilidades (ALVES, 2011), excluindo-se desse processo 

os conhecimentos científicos necessários para a emancipação humana. 

 

CONCLUSÕES 

A questão do currículo escolar tornou-se objeto das reformas educacionais desde 

os anos de 1990, por orientação dos organismos internacionais, que vêm exercendo forte 

influência no modelo curricular que está sendo desenvolvido nas escolas de educação 

básica brasileira. 

Verificou-se que esse modelo de currículo expresso nesses documentos oficiais 

adota como premissa o ensino de competências e habilidades na educação escolar 

ofertada às classes trabalhadoras. Tal modelo está voltado aos interesses de mercado para 

formar mão de obra precarizada, de acordo com as demandas do sistema capitalista, 

portanto, é um currículo mínimo e estritamente vinculado às avaliações em larga escala.  

No Ceará, esse modelo de currículo é levado a cabo, orientado não somente pela 

BNCC, mas pelo DCRC. Como se não bastasse, agora no período da pandemia foram 

criadas as Orientações Curriculares Prioritárias do Ceará (OCPC), que expressam um 

recorte dos conteúdos que já eram mínimos, priorizando ainda mais as competências e  

habilidades voltadas para leitura, escrita e cálculo. Dessa forma, este estudo conclui que 

o currículo é um campo em disputa, tendo os reformadores empresariais a função de 

pensar as reformas para a população que acessa a escola pública, sob o aval do Estado 

que normatiza e assegura o desenvolvimento do projeto de formação humana mínima 

com vistas às demandas do capital. 
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EXPERIÊNCIA EXTENSIONISTA 
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Vieira3 

            

INTRODUÇÃO 

Durante o ano de 2020, o mundo viveu e ainda vive um cenário pandêmico 

ocasionado pelo Corona Vírus Desease (COVID – 19). Com o acontecimento, intuindo 

preservar vidas, se fez e faz necessário, articular medidas para um isolamento social. 

Então, para diminuir as distâncias, o universo das Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC) se potencializa e torna-se meio pelo qual, a educação também pode 

continuar, mesmo com algumas dificuldades. Essas ferramentas de comunicação, 

produção e consumo de conteúdos ao serem integrados às redes virtuais, conectaram 

ainda mais os indivíduos em sociedade, viabilizando relações de ensino-aprendizagem 

em ambientes virtuais.   

Esse universo tecnológico possibilita o acesso à recursos que contribuem 

significativamente com o processo de formação inicial e continuada tanto de professores, 

quanto de licenciandos. Nesse sentido, o Projeto de Extensão Práticas de Leitura e Escrita 

na Escola – PraLEE, durante o período pandêmico, como atividade extensionista com 

bolsistas voluntários e membros, desenvolve ações articuladas a objetivos educacionais, 

no formato de oficinas online, edições de vídeos, produção de artes, diálogos por meio de 

lives em redes sociais e a criação de perfis, com o intuito de partilhar conhecimentos com 

a comunidade acadêmica. Essas ferramentas podem ser utilizadas com diversos 

propósitos, dentre os quais, o desenvolvimento de habilidades técnicas e educacionais que 

colaboram para organização do trabalho pedagógico.  

Nesse sentido, este resumo propõe apresentar como as plataformas digitais estão 

contribuindo no processo de formação inicial de bolsistas voluntárias no decorrer de ações 

desenvolvidas pelo Projeto de Extensão Práticas de Leitura e Escrita na Escola – PraLEE, 

vinculado a Faculdade de Educação – FE, da Universidade do Estado do Rio Grande do 
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Norte – UERN e se justifica pela necessidade de evidenciar o conhecimento das TDIC, 

visto que, estamos inseridos em uma era tecnológica e esta pode ser utilizada como 

ferramenta para enriquecer os processos de ensino e aprendizagem na relação professor-

aluno em ambientes educacionais. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Os ambientes digitais de aprendizagem possuem em suas características a 

integração de mídias que permite uma construção de conhecimento interativo ao utilizar-

se das ferramentas das plataformas digitais. Almeida (2003) justifica a funcionalidade 

desses ambientes pela oportunidade de integrar diversos recursos por meio da linguagem 

e apresentação de informações, destacando o desenvolvimento na relação pessoa e objeto 

de conhecimento ao elaborar e socializar produções a fim de atingir determinados 

objetivos.  

O quadro pandêmico revelou a necessidade dos profissionais estarem 

apropriando-se dessas habilidades funcionais, devido às adaptações virtuais, em virtude 

da inserção do ensino remoto nos ambientes educacionais como alternativa para evitar 

maiores prejuízos na formação, seja ela na Educação Básica e/ou Ensino Superior.  

Apesar dos obstáculos e prejuízos vivenciados na atualidade, é possível observar 

que esse contexto propiciou a oportunidade desses profissionais buscarem se atualizarem 

no universo das TIDIC, para assim, adaptarem-se à nova realidade das salas de aula 

virtuais, contribuindo tanto para a formação continuada, como para o desenvolvimento 

de uma aprendizagem interativa na relação professor-aluno. Com isso, 

 

O trabalho com tecnologias, que são excelentes instrumentos para 

promover o ensino e a resolução de compreensões, também, pode constituir 

uma dupla via entre os conhecimentos disponíveis e as competências e 

atuações necessárias na sociedade atual. Ensinar a aprender com a tecnologia 

e adaptar-se e desenvolver atividades cognitivas inovadoras podem contribuir 

para a motivação dos alunos em relação ao conteúdo (GHISLENI; BECKER, 

2018, p.113).  

 

O conhecimento das TIDIC torna-se essencial para que os docentes estejam aptos 

a trabalharem com ferramentas digitais, sendo que, as tecnologias estão inseridas no 

cotidiano dos alunos e cada vez mais são utilizadas nas instituições educacionais 
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promovendo novas experiências através de projetos, práticas, elaboração de produtos 

entre outras demandas. Essas ferramentas podem contribuir de forma enriquecedora, mas 

devem ser utilizadas para fins que agregam conhecimento para a formação dos sujeitos 

dentro dos espaços escolares e além deles em sua vida cotidiana. Ghisleni e Becker 

afirmam que: 

 

O uso de tecnologias móveis é cada vez mais intenso e frenético, e 

seus efeitos sobre a sociedade se intensificam. Assim, é importante o professor 

conduzir o processo do uso de aplicativos para o ensino de conteúdos, uma vez 

que há necessidade de forjar sujeitos aptos a viverem na sociedade da 

cibercultura, não alienados (GHISLENI; BECKER, 2018, p.130). 

 

Neste cenário a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estabelece diretrizes 

visando e afirmando as necessidades de conhecimentos tecnológicos por parte dos 

docentes, para que estejam aptos a utilizar-se desses conhecimentos, uma vez que, as 

diretrizes orientam a inserção do uso das tecnologias na educação, com o objetivo de 

formar um sujeito que esteja apto a utilizar as tecnologias de forma autônoma, 

significativa, crítica, reflexiva e ética conforme o surgimento de demandas na 

participação como cidadão em sociedade (BRASIL, 2018).  

Corroborando com essa ideia, Almeida (2003) enfatiza como essa interação com 

os processos tecnológicos podem desenvolver-se por meio dos ambientes digitais, 

proporcionando a partilha do indivíduo com determinados grupos de forma colaborativa 

instigando pesquisas, resoluções de problemas, buscas por temáticas de interesses 

coletivo, dessa forma, suscitando a troca de saberes.   

Por fim, é necessário avaliar as ações realizadas nesses espaços virtuais de acordo 

com os objetivos elaborados, a fim de compreender e refletir sobre o uso dessas 

ferramentas e reformular novos caminhos para atingi-los. No contexto avaliativo, 

Almeida afirma que: 

 

[...] o aprendiz tem a oportunidade de avaliar continuamente o próprio 

trabalho individualmente ou com a colaboração do grupo e efetuar 

instantaneamente as reformulações que considere adequadas para produzir 

novos saberes, assim como pode analisar as produções dos colegas, emitir 

feedback e espelhar-se nessas produções (ALMEIDA, 2003, p. 336). 

 

Deste modo, também atua como um instrumento de autoavaliação e interatividade, 
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na medida em que viabiliza a reflexão, liberdade de informação por meio de consulta, 

comunicação com o grupo e troca de saberes. 

 

METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos utilizados para produção deste estudo, são 

derivados das experiências a partir das TDIC como contribuição para o processo de 

formação das bolsistas no Projeto de Extensão Práticas de Leitura e Escrita na Escola – 

PraLEE. Dessa forma, foi empregada uma perspectiva metodológica que aproxima-se de 

pesquisa-formação, pois contempla a possibilidade da mudança das práticas, bem como 

os sujeitos em formação se tornam sujeitos e objeto de sua formação. Assim, como afirma 

Nóvoa (2002, p.27), é possível “reconstruir o conhecimento profissional a partir de uma 

reflexão prática e deliberada”, que foi possível obter através da reflexão sobre 

problemática vivenciada no Projeto de Extensão a fim de mobilizar ações educativas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Projeto de Extensão Práticas de Leitura e Escrita na Escola – PraLEE, vinculado 

a Faculdade de Educação – FE da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 

UERN, possui atualmente 32 integrantes, entre estes 25 discentes do curso de pedagogia, 

03 professoras da rede da Educação Básica, 05 professoras da Faculdade de Educação – 

FE, sob a coordenação da docente Professora Doutora Antônia Maira Emelly Cabral da 

Silva Vieira. O Projeto está em andamento e possui o intuito realizar ações que 

contribuam para o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita em crianças do 

Ensino Fundamental anos iniciais de escolas públicas de Mossoró/RN.  

Entretanto, com a pandemia decorrente do Corona Vírus Desease (COVID – 19), 

dificultou a realização das ações diretamente nas escolas, como foi planejado na proposta 

inicial. Dessa maneira, foram necessárias adequações, para que o Projeto estivesse ativo 

com suas atividades até a normalização do quadro pandêmico, sem prejuízo a formação 

dos envolvidos e fortalecendo as ações extensionistas promovidas pela Universidade.   

A principal adequação utilizada foi a criação de conteúdo a partir dos estudos 

realizados com leituras de textos acadêmicos que envolvam as temáticas de alfabetização 

e letramento, pesquisas e produções de vídeos e artes para o perfil na plataforma da rede 
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social do Instagram: @leitura.escritanaescola. Ou seja, as Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação (TDIC) estão sendo umas das principais ferramentas 

utilizadas como metodologia para produção dos conteúdos que estão sendo partilhados 

com a comunidade virtualmente.  

O uso dos ambientes virtuais tem se destacado cada vez mais, transformando-se 

em um recurso interativo, possibilitando um espaço para troca de saberes a partir de 

qualquer acesso a rede desde que tenha acesso a internet, permitindo o uso de 

aprendizagens e redefinindo a utilização para determinados fins educativos tornando-se 

um suporte para profissionais da educação (ALMEIDA, 2003). 

Esses ambientes virtuais possibilitaram a adequação, que instigou a busca ao 

acesso de ferramentas em plataformas digitais, reconfigurado metodologicamente os 

processos de aprendizagens. Dentre elas, a plataforma Canva configurou-se como um 

espaço de ensino aprendizagem virtual por possibilitar que os integrantes utilizassem 

diversas ferramentas disponibilizadas, muitas delas não conheciam e/ou não estavam 

familiarizadas com a funcionalidade da plataforma.  

A partir desse contato, foram visualizadas as possibilidades de uso da ferramenta 

para atividades em sala de aula, pois a plataforam fornece um campo de edição destinado 

somente para fins educativos. Esses recuros facilitam a elaboração de atividades 

escolares, cronogramas, apresentações de conteúdo, folders e produção de vídeos, 

tornando-se, assim, um recurso enriquecedor permitindo uma inserção metodológica 

inovadora no processo de aprendizagem dos bolsistas como experiência oportunizada no 

projeto. 

Diante disso, dentre outras aprendizagens, os integrantes do Projeto aprendem a 

produzir logotipo, material gráfico de divulgação, gravar vídeos e editá-los. 

Consideramos que essas habilidades são bem aproveitadas dentro e fora do PraLEE, uma 

vez que, o projeto é composto por professores, estagiários e estudantes da área da 

educação. Os conteúdos a serem produzidos e utilizados são diversos, como por exemplo, 

vídeos de contação de história com direito a efeitos sonoros e visuais, produção de 

cartazes ou banners para divulgação, vídeo aulas e etc. 

Além disso, outra contribuição que as atividades trazem para a formação 

profissional são as experiências ativas com as plataformas digitais que agregam um 
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conhecimento riquíssimo no manuseio de novas tecnologias, pois um dos papéis que a 

extensão necessita proporcionar aos participantes é o desenvolvimento de suas 

capacidades e habilidades mentais para que possam aplicá-las também em outras 

situações e experiências de vida (LIB NEO,  2001). 

Em vista disso, a extensão atualmente conta com oficinas internas sobre as 

ferramentas utilizadas, ministrados pelos próprios integrantes do projeto, provocando a 

partilha de saberes intensificando a relação de processo de ensino-aprendizagem entre os 

membros, contribuindo significativamente com a formação de profissionais que já 

trabalham na área da educação e/ou bolsistas voluntários.  

 Portanto, para a realização das atividades os integrantes necessitam interagir com 

as ferramentas da plataforma, agregando conhecimentos por meio das TDIC, 

desenvolvendo de forma ativa produções que resultaram em conhecimentos e criações de 

conteúdos que podem ser partilhados com a comunidade externa de forma dinâmica 

através dos quadros existentes no perfil do projeto como: Autoras e autores, Confecção 

de jogos, Dica de leitura, Hora de história, Indicação de filmes e lives. 

 

CONCLUSÕES 

Dentre tantas possibilidades de uso das plataformas digitais, muitas se destacam 

como benefício para o processo de formação, entre elas a autonomia e o manuseio das 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) no processo de 

aprendizagem tanto dos discentes, como dos professores das escolas das redes públicas 

das professoras participantes do projeto, além de estimular os membros do projeto a 

vivenciarem novas experiências com as ferramentas,  pois  através das ações 

desenvolvidas pelo projeto, como futuros profissionais da área da educação lidaremos 

com o avanço de tecnologias e essas plataformas possibilitam inovar e facilitar os 

processos pedagógicos de ensino.  

Porém, para isso é necessário oportunidade para obter conhecimento e 

desenvolver atividades que envolvam a utilização de produções com essas plataformas e 

o projeto viabiliza essas relações. Além disso, o mesmo tem estado ativo, até então, de 

forma remota e juntamente com interação com o público que está consumindo o material, 

tem se apresentado de maneira assertiva e as avaliações feitas pela coordenadora do 
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Projeto e integrantes têm sido positivas em relação às estratégias que vêm sendo 

utilizadas. 
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CONTRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO E 

PRÁTICA DOCENTE: ANÁLISE COM ESTUDANTES DE PEDAGOGIA DA 

UFPR 
          

Debora Cristina Lopes1 

            

INTRODUÇÃO  

O início da docência é um período marcado por sentimentos contraditórios que 

desafiam cotidianamente o professor e sua prática docente. Por um lado temos a 

expectativa de iniciar uma trajetória e aplicar os conhecimentos aprendidos na academia, 

por outro temos as incertezas diante dos novos desafios propostos, tais como a 

organização das atividades em sala de aula, o relacionamento com os alunos da escola e 

com os próprios colegas professores, gestores e familiares. 

As primeiras experiências vivenciadas pelos professores têm início nas atividades 

de estágio e prática de ensino durante o curso de formação inicial e compreende os 

primeiros anos na profissão, nos quais os professores fazem a transição de estudantes a 

docentes. 

A escolha por essa temática se deve ao interesse em entender como os estudantes 

enxergam o estágio enquanto etapa do seu desenvolvimento profissional docente. Assim, 

a pesquisa tem por objetivo geral analisar as contribuições do estágio supervisionado na 

formação e prática do professor iniciante. Buscou-se analisar as dificuldades encontradas 

pelo professor iniciante (estudante em formação) em sua prática docente e o papel da 

Universidade como instituição formadora. Para que o objetivo geral seja alcançado, 

delinearam-se os seguintes objetivos específicos: aprofundar estudos sobre a formação 

inicial e o papel do estágio na formação para a docência; realizar um levantamento sobre 

as principais dificuldades encontradas por acadêmicos no processo de ensino 

aprendizagem e organização do trabalho escolar; verificar a contribuição do Estágio no 

curso de Pedagogia da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e sua influência na prática 

do professor iniciante. 

A partir das análises realizadas, a pesquisa pretende responder a seguinte questão: 

Qual a contribuição dos estágios supervisionados na formação do professor e as principais 

dificuldades encontradas no início da carreira? 

 
1 Mestranda em Educação – Linha: Cultura, Escola e Processos Formativos (UFPR), declcoxa@gmail.com  

mailto:declcoxa@gmail.com
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Entende-se a formação de professores como um processo contínuo de 

desenvolvimento; sendo assim, as possibilidades de aprendizagem ocorrem em todas as 

etapas da vida profissional docente. 

Assim, o momento de realização do estágio é fundamental no processo de 

construção de saberes práticos da profissão, um momento em que o estudante verifica que 

“[...] muita coisa da profissão se aprende com a prática, pela experiência, tateando e 

descobrindo, em suma, no próprio trabalho” (TARDIF, 2014, p. 86). 

As características deste período apontam para um momento de aprendizagem, isto 

é, do “aprender a ensinar”, que se dá no espaço da organização escolar. A aprendizagem 

contínua deve ser vista como um lugar propício ao desenvolvimento profissional do 

professor iniciante, ajudando-o a superar as dificuldades sentidas no exercício de sua 

atividade como docente. Pimenta e Lima (2006, p. 06) reconhecem que: 

 

[...] o estágio se constitui como um campo de conhecimento, o que significa 

atribuir-lhe um estatuto epistemológico que supera sua tradicional redução à 

atividade prática instrumental. Enquanto campo de conhecimento, o estágio se 

produz na interação dos cursos de formação com o campo social no qual se 

desenvolvem as práticas educativas. 

 

As vivências durante o estágio têm um papel fundamental para a constituição da 

carreira do professor, pois o contato com a sala de aula, via observação, coparticipação e 

regências, possibilita um movimento de reflexão sobre a atuação em contextos específicos 

da futura atuação. 

Para que o estágio cumpra seu papel na formação de professores, dois agentes são 

fundamentais: o professor orientador (universidades) e o supervisor de estágio (escola). 

Segundo Pimenta e Lima (2004), a função do professor orientador do estágio será a de, à 

luz da teoria, refletir com seus alunos sobre as experiências que eles já trazem e projetar 

um novo conhecimento que ressignifique suas práticas, considerando a realidade e o 

contexto da escola, a integração da universidade no cotidiano da escola, os saberes 

docentes dos estagiários e suas expectativas. 

O supervisor de estágio tem o papel de propiciar condições para que o estágio se 

realize de maneira aprofundada e qualificada para o estagiário, para os alunos e para a 
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escola, bem como o de trabalhar, junto ao estagiário, suas inseguranças e suas concepções 

para que este encontre sua própria identidade profissional (MAZIERO; CARVALHO, 

2012). 

Moro e Carbello (2008) apontam as principais dificuldades encontradas na 

realização dos estágios nas escolas públicas do Paraná, de Ensino Fundamental e Médio: 

 

Poucas escolas interessadas em receber estagiários; dificuldade em 

acompanhar estágios por parte do coordenador de estágio; estágio considerado 

apenas como prática e atividade de conclusão de curso; dificuldade de garantir 

a relação teoria e prática; estágio organizado em partes fixas: observação, 

participação e regência; dificuldade quanto à observação, ficando o estagiário 

apenas como visitante; estágio transformado em momentos para 

preenchimento de fichas, relatórios, correção de atividades e outros; falta de 

relacionamento entre escola de formação e escola de 1ª a 4ª séries; dificuldade 

do aluno do noturno cumprir estágio e falta de um plano de estágio 

comprometido com a realidade existente (MORO; CARBELLO, 2008, p. 08).  

 

Assim, percebe-se que a realização do estágio é permeada por desafios, sejam eles 

de ordem burocrática, técnica ou metodológica, cabendo ao aluno, conjuntamente com o 

professor orientador, buscar a melhor maneira de realizá-lo. 

 

METODOLOGIA 

No encaminhamento metodológico, optou-se pela pesquisa qualitativa de caráter 

exploratório que, de acordo com Gil (2008), busca proporcionar maior familiaridade com 

o problema. Tal metodologia envolve levantamento bibliográfico e entrevistas com 

pessoas que tiveram experiência no problema pesquisado. 

Nesta pesquisa, optou-se, como instrumento de pesquisa, pelo questionário 

elaborado via Google Formulário, encaminhado por e-mail para o grupo de estudantes do 

curso de Pedagogia da UFPR. O formulário enviado contém questões de múltipla-escolha 

e dissertativas que, por sua vez, abordam o perfil do estudante, o papel do estágio na 

formação docente e as dificuldades encontradas na realização das disciplinas de estágio 

no Curso de Pedagogia da UFPR. Para a apreciação dos questionários foi utilizada como 

metodologia a análise de conteúdo (BARDIN, 2011). 

A pesquisa foi enviada no dia 21 de setembro de 2020 e respondida, 

voluntariamente, por 33 (trinta e três) acadêmicos do curso de Pedagogia, de diferentes 

períodos, até a data de 28 de setembro de 2020. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante a apreciação dos questionários, foram definidas as categorias de análise 

buscando verificar a contribuição do estágio na formação docente, apresentadas a seguir: 

Contribuições do curso de formação inicial na prática docente; Importância dos Estágios 

Supervisionados na formação docente; Dificuldades encontradas na realização dos 

estágios. 

Ao serem questionados se os alunos do Curso de Pedagogia conseguiram fazer a 

relação teoria e prática com os conhecimentos trabalhados nas disciplinas de estágio e a 

prática de sala de aula de estágio, 78,8% dos entrevistados apontaram conseguir fazer 

essa relação; para 15,2% dos entrevistados, a relação teoria e prática se deu de maneira 

parcial; e para 6,1% tal relação não se fez presente. 

Pimenta e Lima (2006) destacam que nos cursos de formação de professores todas 

as disciplinas são ao mesmo tempo teóricas e práticas. Com relação às disciplinas que 

mais contribuíram para a realização do estágio, destacam-se: Metodologias de Ensino 

(42,9%) e Psicologia da Educação (21,4%). Um ponto importante apresentado nesta 

questão foi o fato de 28,6% dos entrevistados apontarem que todas as disciplinas têm sua 

contribuição no momento da realização do estágio. 

Questionados se os estágios contribuíram para a sua atuação como docente, 90,9% 

apontaram que sim, 6,1% acreditam que contribui parcialmente e 3% apontam não 

perceberem contribuição em sua atuação. 

As principais contribuições destacadas pelos entrevistados referem-se: à 

possibilidade de aliar teoria e prática, observar e planejar a aula, conhecer a organização 

da escola e como agir em sala de aula. 

Neste sentido Pimenta e Lima (2006) apontam que o estágio é atividade teórica, 

instrumentalizadora da práxis docente, entendida esta como a atividade de transformação 

da realidade. Assim, [...] “o trabalho docente do contexto da sala de aula, da escola, do 

sistema de ensino e da sociedade que a práxis se dá” (PIMENTA; LIMA, 2006, p.14). 

Quando questionado sobre que aspectos poderiam ser modificados para que o 

estágio contribuísse ainda mais para sua formação, 20% apontaram a necessidade de mais 

encontros presenciais na universidade para que pudessem ser compartilhadas as 

experiências vivenciadas. 
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Outro ponto indicado por 20% dos entrevistados é a necessidade de uma 

participação mais efetiva do orientador da UFPR no campo de estágio, especialmente no 

Ensino Fundamental, com mais visitas ao campo. 

Maziero e Carvalho (2012) destacam a importância do supervisor de estágio e a 

necessidade deste atuar junto ao estagiário, oferecendo subsídio às suas inseguranças e 

contribuindo para seu desenvolvimento profissional. 

Três sugestões foram apontadas por 12% dos entrevistados: que as aulas da 

disciplina de estágio em geral abordassem mais a prática e situações reais de sala de aula; 

que a carga-horária das disciplinas de estágio fossem maiores ou melhores organizadas, 

que houvesse menos carga-horária destinada à observação e mais para a regência. 

Os principais problemas apontados pelos entrevistados na realização do estágio 

referem-se: à carga horária excessiva de observação e pequena de regências, ao pouco 

apoio dos profissionais da unidade de estágio, à supervisão na escola pouco eficiente, aos 

poucos encontros na universidade para compartilhar as experiências vivenciadas no 

estágio, à dificuldade em conciliar estágio, ao estudo e trabalho e à escassez de momentos 

em que são discutidos como tratar situações reais de sala de aula. 

Moro e Carbello (2008, p. 12) apontam que “o estágio envolve estudo, 

fundamentação, conversa e envolvimento com a realidade”, assim, se faz necessário um 

diálogo constante entre estudantes e orientadores, a fim de se atingir os objetivos 

almejados.  

 

CONCLUSÕES 

Os estágios nos cursos de licenciatura se constituem em um momento ímpar, no 

qual o estudante em formação tem a oportunidade de experienciar, sob orientação, 

situações reais de sala de aula e organização do trabalho pedagógico. 

A partir das análises realizadas, a pesquisa buscou responder a seguinte questão: 

Qual a contribuição dos estágios supervisionados na formação do professor e as principais 

dificuldades encontradas no início da carreira? 

Foi possível observar com base na revisão de literatura que os cursos de formação 

inicial têm buscado formar um profissional qualificado e atento à realidade dos alunos, 

sendo capaz de eleger as estratégias mais adequadas de ensino-aprendizagem, 
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considerando a diversidade dos alunos, as diferentes faixas etárias e suas especificidades. 

Na análise dos questionários, foi possível notar que os estágios supervisionados 

têm contribuído para a prática docente na medida em que possibilitam ao estudante 

interagir em situações reais de ensino, assim como planejar suas ações. 

Diante do exposto, percebe-se que os professores em início de carreira necessitam 

ser atendidos em questões específicas, que envolvem a reflexão sobre a sua prática e um 

olhar permanente e cuidadoso com os estudantes/alunos da escola, respeitando suas 

experiências e expectativas. 

Defende-se nesta pesquisa a formação inicial e continuada para uma atuação 

competente e comprometida.  O acompanhamento do trabalho desses docentes deve ter 

como foco central o desenvolvimento profissional, tendo em vista a complexidade de 

demandas impostas à carreira docente na atualidade.  
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GÊNERO E EXPERIÊNCIAS: RELATOS DE DOCENTES DO IFRN 
          

Jainy Azevedo de Araújo1; Thays Claudiana Dantas2; Maria Jahynne Dantas dos Santos3 

            

INTRODUÇÃO 

De acordo com Alves (2017), a desigualdade entre homem e mulher foi construída 

historicamente e perdura até os dias atuais, tornando o machismo parte de nossa cultura, 

fazendo com que as gerações futuras continuem crendo que a aptidão feminina é inferior 

à masculina em determinadas áreas. Apesar dessa divisão estabelecida, a docência teve 

uma grande importância na luta pelo lugar da mulher na sociedade. Com as guerras, os 

homens foram para os campos de batalha e as mulheres ocuparam os lugares que eram 

deles, passando a fazer parte do mundo produtivo, ganhando acesso à universidade, à 

educação, à docência. (ALVES, 2018; ALVES, 2017; COSTA e VIANNA, 2018). 

No que concerne à relação entre gênero e docência, é preciso considerar: de um 

lado, a superioridade numérica feminina, de outro, o machismo existente nas instituições 

de ensino. De acordo com Vianna (2002), Alves (2018) e Barreto et al. (2019), as 

mulheres estão em maior quantidade no magistério, principalmente no ensino infantil. 

Entretanto, esse número está ligado ao estereótipo da maternidade, que considera a 

mulher como mais capacitada para esse trabalho por lhe atribuir a imagem de alguém 

cuidadora, sensível e amável, conforme mencionado por Barreto et al. (2019). 

Essa problemática precisa ser levada em consideração pelos atores que mobilizam 

as políticas educacionais, pois, conforme indicado por Barreto et al. (2019), essa questão 

incide sobre a remuneração docente nos diferentes níveis de ensino, nas condições de 

trabalho e até mesmo nas relações entre pares no ambiente escolar que podem ser 

produtoras e reprodutoras de estereótipos de gênero. 

Os estereótipos e situações que envolvem discriminação de gênero deveriam estar 

ausentes do ambiente educacional, uma vez que ele está voltado para a transformação 

social. Assim sendo, parte-se da seguinte questão: “Há indícios de produção e/ou 

reprodução de discriminação de gênero entre docentes do ensino básico, técnico e 

tecnológico?”. Para responder a esse questionamento, procurou-se investigar as 

 
1 Técnico de Nível Médio Integrado em Alimentos, IFRN, jainyazevdedo@gmail.com  
2 Tecnologia em Sistemas para Internet, IFRN, thays.claudiana@hotmail.com  
3 Mestra em Linguagem e Ensino, IFRN, jahynne.dantas@ifrn.edu.br  
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experiências de docentes do IFRN Campus Currais Novos com os seus pares quanto à 

existência de situações que envolvessem discriminação de gênero. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Com a entrada das mulheres no magistério, Costa e Vianna (2018) relatam que a 

educação, principalmente o ensino infantil, passou a ter uma grande ocupação feminina, 

fazendo com que a sociedade encarasse a docência como uma profissão da mulher, 

relacionada aos estereótipos de mãe e cuidadora, buscando justificativa na própria 

anatomia humana: 

 

(...) a Biologia, por exemplo, é um discurso poderoso sobre o corpo, e na 

vinculação com determinados conhecimentos de gênero vai produzir a ideia de 

que um corpo de mulher está apto para gestar e parir, e que isso deve 

“naturalmente” vincular-se às noções de cuidar e amar. É justamente por isso 

que problematizar noções de cuidado foi um movimento importante para os 

Feminismos.” (SILVEIRA, 2019, p.117). 

 

Desse modo, embora atuar na profissão docente tenha sido um avanço na 

conquista feminina por um espaço no mundo do trabalho, ainda continua carregando 

estereótipos que insinuam a superioridade masculina. Alves (2018) aponta que a mulher, 

apesar de ter avançado nas esferas social e profissional, ainda sofre com discriminações 

e obstáculos que dificultam o seu crescimento. A autora indica também que a dominação 

feminina se deu em áreas associadas ao estereótipo mencionado por Silveira (2019), como 

a área da saúde. 

Acerca dos ganhos financeiros, Barreto et al. (2019) defendem que a 

predominância feminina e a desvalorização salarial não são uma coincidência. Isso se 

confirma pelo fato de que essa desvalorização é superior nos níveis de ensino em que há 

maior atuação de mulheres, como no ensino fundamental e na educação infantil que 

concentram pouco mais de 90% da força de trabalho feminina, ao passo que menos de 

10% das docentes atuam no ensino superior. Some-se a isso o fato destacado por Alves 

(2018) de que as mulheres não costumam parar para refletir, espontaneamente, sobre as 

dificuldades enfrentadas em sua carreira em função do gênero. 

Nesse sentido, Costa e Vianna (2018) sinalizam que há dificuldades em tratar 

dessas questões no ambiente escolar e argumentam que isso tende a se tornar mais difícil 
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ao lidar com políticas públicas que intencionam impedir as discussões sobre gênero na 

escola, como o projeto Escola sem Partido. As autoras destacam que: 

 

Ao tentar impedir a discussão da diversidade sexual e de gênero da escola, tal 

projeto reforça a lógica patriarcal e heteronormativa existente no interior da 

instituição, retira a autonomia e a liberdade de expressão do professorado em 

sala de aula, bem como reduz o papel da escola (COSTA e VIANNA, 2018, p. 

424). 

 

METODOLOGIA 

Para investigar as experiências de docentes quanto à existência de situações que 

envolvessem discriminação de gênero entre os pares, foi desenvolvida uma investigação 

de caráter qualitativo, por ser a mais eficaz quando se lida com percepções e experiências 

pessoais (GRAY, 2009). A condução dessa pesquisa se deu no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Currais Novos, e as(os) 

participantes foram docentes voluntárias(os) que responderam ao instrumento de coleta 

de dados. 

A coleta de informações aconteceu por meio de um questionário semiaberto, 

abordando suas experiências como professoras(es) quanto às relações de gênero no 

ambiente de trabalho. Segundo Gil (2008, p. 122), esse instrumento é útil quando 

desejamos desenvolver uma pesquisa de caráter descritivo sobre “conhecimentos, 

crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, 

comportamento (...)”. O instrumento foi lançado em uma plataforma virtual e distribuído 

por correio eletrônico às(aos) docentes da instituição acompanhado pelo Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. A análise dos dados foi feita de forma intuitiva e 

coletiva junto ao grupo de pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O link de acesso ao instrumento de pesquisa foi enviado por e-mail para a lista de 

docentes do Campus Currais Novos, no dia 20 de novembro de 2020. A lista de docentes 

contém 58 pessoas, sendo 38 homens e 20 mulheres. Destas, cinco estavam envolvidas 

na realização da pesquisa, não estando aptas a responderem. Foram obtidas 34 respostas: 

12 de mulheres, 22 de homens, nenhuma para a opção “outros gêneros”. Vale destacar 

que esses números indicam a prevalência de docentes do sexo masculino atuando em 
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níveis mais elevados de ensino (médio técnico e superior) em comparação com as 

mulheres que atuam majoritariamente nos ensinos infantil e fundamental. 

Uma das questões propostas foi a seguinte: “Sofre ou já sofreu discriminação de 

gênero no Campus?” Nesta pesquisa, compreendemos discriminação de gênero como o 

tratamento diferenciado (inferiorizante), que pode gerar impactos negativos, voltado a 

uma pessoa ou grupo de pessoas, em razão de seu sexo ou de sua identidade de gênero. 

Os dados obtidos demonstram que a maioria, 76% das(os) respondentes, afirmou 

que não sofre/sofreu discriminação de gênero. Entretanto, quando fazemos o recorte por 

gênero, identificamos que esse percentual muda, assim, considerando apenas as respostas 

das mulheres, observamos que 50% delas sofrem ou já sofreram discriminação; enquanto, 

entre os homens, esse percentual é de apenas 9%. 

A quem respondeu positivamente à questão anterior, perguntamos de que 

segmentos da comunidade estas pessoas sofriam discriminação. 

 
Figura 01: Distribuição das(os) respondentes quanto às(aos) responsáveis pela situação de discriminação 

de gênero experienciada. 

Fonte: Própria (2021). 

 

A análise da Figura 1 indica que a maior parte da discriminação de gênero 

acontece por parte de colegas de gênero distinto. Considerando que a maioria das pessoas 

que respondeu “sim” à pergunta anterior é do sexo feminino, podemos inferir que se trata 

de mulheres discriminadas por homens. Esse não é um dado isolado do IFRN Campus 
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Currais Novos, mas uma característica da sociedade capitalista contemporânea nas 

diferentes esferas de produção. Ainda que se espere que nas instituições de educação seja 

diferente, não é o que ocorre. 

Conforme Blay (2019), a sociedade é constituída por um sistema de forças e de 

luta pelo poder e, ao considerar as universidades, que não se distinguem dos Institutos 

Federais em termos de relações de gênero, a autora afirma que não escapam das lutas por 

poder, prestígio e distinção, de modo que seria ingenuidade supor que as mulheres não 

seriam recebidas nesses espaços como concorrentes nessa luta pelo poder. Assim, por 

meio da discriminação, busca-se desvalorizar e disciplinar as mulheres para que estas não 

alcancem prestígio e poder, condições predominantemente masculinas numa sociedade 

patriarcal. 

Na questão seguinte, as(os) docentes foram convidados a relatar as experiências, 

caso se sentissem confortáveis. Houve cinco comentários sobre essa questão, 

provavelmente, muitos não se sentiram confortáveis para relatar as situações vivenciadas. 

Um deles foi categorizado como relato de tratamento discriminatório em relação ao 

gênero no ambiente de docência, o que revela uma percepção de que a mulher não seria 

adequada para discutir as questões sobre docência. Uma visão de que o ambiente de 

domínio da mulher seria o cuidado com o lar, como pode ser observado na seguinte fala: 

“Em meio a uma discussão sobre as dificuldades do trabalho remoto, um colega disse que 

eu fosse cuidar das minhas filhas”. 

Outro comentário traz um relato de respeito à igualdade no ambiente da docência, 

indicando que o respondente não vivenciou ou presenciou relato de discriminação de 

gênero. 

Dois relatos falam acerca do tratamento discriminatório recebido pelo 

homossexual no ambiente de docência, sinalizando um silenciamento e um desrespeito à 

voz de pessoas homossexuais. Uma das respostas manifesta percepção de que apenas 

algumas pessoas, homens heterossexuais, são ouvidas no ambiente de trabalho docente. 

Indica uma sensação de invisibilidade, uma vez que não há espaço para ser ouvido: 

“Minha voz, por ser homossexual, não é ouvida. É como se apenas os homens héteros 

tivessem vez; em outros momentos, já fui excluído de receber felicitações, por parte de 

determinado colega de trabalho. Dentre outras situações”. 
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Uma outra resposta nessa direção aponta a sutileza, o caráter implícito, das 

situações de discriminação. Essa característica pode dificultar a atuação concreta contra 

esse tipo de situação e perpetuar essa forma de tratamento agressiva: “Sofri preconceito 

em várias circunstâncias em que fui tratado com jocosidade e em que tive a voz emulada 

por colegas. É difícil narrar algumas situações por causa da sutileza de algumas delas em 

que você percebe um olhar diferente, uma reação mais ou menos combativa a você, como 

também a falta de confiança por parte de colegas e gestores, justamente por causa do seu 

gênero. Quando se mistura a outros cortes como raça/etnia e origem social, as situações 

só se complexificam”. 

Nesse relato, observa-se também a questão da interseccionalidade ou da 

sobreposição de opressões; nele destaca-se o aumento da discriminação quando 

determinados atributos são somados como raça/etnia e origem social. Dessa forma, 

quando temos um homossexual negro, além da discriminação relacionada à sexualidade, 

acrescentamos o racismo. Quando temos uma homossexual negra, soma-se aos dois 

anteriores, a discriminação de gênero.  

 

CONCLUSÕES 

A partir da análise dos dados coletados é possível perceber que existem indícios 

de produção e/ou reprodução de discriminação de gênero entre docentes do ensino básico, 

técnico e tecnológico. De acordo com a pesquisa, 50% das mulheres respondentes 

declararam que sofrem/sofreram discriminação de gênero no campus e que, na maioria 

dos casos, foram discriminadas por colegas do sexo oposto.  Num dos relatos, foi 

observada a visão estereotipada de que caberia à mulher o cuidado com o lar e com os 

filhos, não sendo ela, portanto, capaz de discutir questões ou atuar no âmbito da docência; 

outro relato aponta para a invisibilização do homossexual no ambiente da docência e para 

o desrespeito em relação à fala dele; houve ainda relato de discriminação de gênero 

associada à de raça/etnia e origem social; nesses dois últimos, há preocupação manifesta 

de tentativa de silenciamento por parte de colegas de trabalho. 

Os resultados indicam a necessidade de políticas que estabeleçam diálogos e 

reflexões sobre gênero no ambiente escolar, tanto entre discentes quanto entre docentes, 

uma vez que, embora tenha havido avanços nas esferas social e profissional, a 
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discriminação de gênero ainda representa um obstáculo que dificulta o crescimento 

profissional. Assim como Costa e Vianna (2018), entendemos que projetos que impeçam 

a abordagem de temas como “gênero no ambiente escolar” estão na contramão das 

transformações necessárias à escola e à sociedade. 
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O LEITOR NA LEITURA LITERÁRIA: SEU PAPEL, SEU PROTAGONISMO 
          

Gleise Tainara de Freitas da Silva1 

 

INTRODUÇÃO 

Durante longos anos, o foco dos estudos literários esteve centrado no autor e na 

obra. O autor manifestava os limites para frear a interpretação textual. Detalhes que 

fugiam da superfície do texto eram ignorados, fazendo com que a interpretação fosse 

única. Isso ignorava, de certa forma, a porosidade da literatura e de seus elementos. Logo, 

o texto literário morria com o autor, pois não expandia nem ganhava vida. Entretanto, 

com o passar dos anos, alguns estudos literários passaram a dar voz ao leitor, entendendo 

que ele contribui para o processo de materialização do texto.  

Pensando no leitor como um sujeito ativo na leitura, nasce esse trabalho com o 

objetivo de discorrer sobre o exercício do ler e sua importância, além de destacar o papel 

do leitor para a construção do texto literário e para a leitura interpretativa. Essa escrita se 

dá através de contribuições dos estudiosos Antoine Compagnon (1999) e Wolfgang Iser 

(1996), que discutem sobre o assunto. Ao fim dessa discussão, espera-se que o papel do 

leitor na construção do texto literário ganhe o destaque de protagonismo. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Antoine Compagnon (1999) afirma que os estudos literários dedicam um lugar 

muito variável ao leitor, trazendo posições que se opõem: de um lado ignoram tudo do 

leitor, e do outro valorizam, ou até o colocam em primeiro plano na literatura. 

Segundo o autor, os new critics americanos definiam a obra como unidade 

autossuficiente, nela convinha praticar uma leitura fechada, idealmente objetiva, 

descritiva, atenta aos paradoxos, às ambiguidades, às tensões, fazendo do poema, por 

exemplo, um sistema fechado e estável. Mas, para ele, o texto é um dispositivo potencial, 

em que o leitor, por sua interação, constrói um objeto coerente, um todo. Além disso, ele 

defende que a literatura existe, independentemente da leitura, nos textos e nas bibliotecas, 

mas ela se concretiza apenas pela leitura. E que o ato da leitura consiste em concretizar a 

visão esquemática do texto: imaginar os personagens, os acontecimentos, preencher as 
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lacunas das narrações e descrições, construindo uma coerência, a partir de elementos 

dispersos e incompletos. 

Analogamente, Iser (1996) destaca que o papel do leitor é delineado na estrutura 

do texto e ganha seu caráter efetivo. Esse papel ativa atos de imaginação que, de certa 

maneira, despertam a diversidade das perspectivas da representação e a reúnem no 

horizonte do sentido. Assim, a interpretação ganha uma nova função: em vez de decifrar 

o sentido, ela evidencia o potencial de sentido proporcionado pelo texto. 

Sendo assim, é possível inferir que o texto, quando está nas mãos do leitor, 

caminha, continua, vive, amplia, reinventa. A sua ação de construção permite o trânsito 

por significados, pistas, hipóteses e conclusões que o leva ao objetivo de construção de 

si, de sua identidade e de sua função social na leitura. 

 

METODOLOGIA 

Esse trabalho é qualitativo e de caráter bibliográfico. Foram utilizadas obras de 

teóricos que discutem sobre as questões do leitor, da leitura interpretativa e da literatura, 

a fim de provocar reflexões acerca da função do leitor na leitura literária. Para tanto, foram 

levantadas leituras dos postulados dos teóricos a seguir, os quais subsidiam a 

compreensão de elementos centrais desse estudo. Roland Barthes (1977) foi elencado por 

tratar de aspectos linguísticos, os quais são pilares para a compreensão de qualquer texto, 

sobretudo o literário. Já Antoine Compagnon (1999) e Guiomar de Grammont (1999), no 

tocante à análise do leitor, elencam elementos necessários para a compreensão dos 

comportamentos que perpassam a figura do ledor perante o texto, propiciando a 

compreensão de diferentes formas e apreensões de leitura. Por fim, Wolfgang Iser (1996), 

para além da apreensão das formas de ler, elenca traços constitutivos desse hábito, como 

a decifração do sentido que possibilita diferentes perspectivas perante um escrito. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Antes de entrar no cerne da questão, que é o leitor, é importante pensar um pouco 

na Literatura, afinal, ela é de extrema relevância, por várias razões. A priori, vale lembrar 

que, além de envolver e seduzir, ela permite ao indivíduo pensar na existência humana 

em distintos tempos e lugares, através das narrativas, por exemplo. Vale enfatizar também 
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que a Literatura é necessária para a formação sociocultural do indivíduo crítico-reflexivo; 

através dela, o ser humano adquire conhecimentos e transforma a sua trajetória, 

aperfeiçoando a sua capacidade cognitiva de forma proficiente, através de textos que 

retratam eventos reais com caráter imagético. 

  

Se, por não sei que excesso de socialismo ou de barbárie, todas as nossas 

disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto numa, é a disciplina 

literária que devia ser salva, pois todas as ciências estão presentes no 

monumento literário. É nesse sentido que se pode dizer que a literatura, 

quaisquer que sejam as escolas em nome das quais ela se declara, é 

absolutamente, categoricamente realista: ela é a realidade, isto é, o próprio 

fulgor do real (BARTHES, 1977, pp.16-17). 

 

Adentro na seara do ledor, que ocupa o foco do direcionamento do texto (literário), 

Antoine Compangnon (1999) desenvolve sobre a capacidade que ele tem de construir. É 

possível perceber que, ao se deparar com um conto, por exemplo, o leitor tem pistas de 

como são os personagens, mas ele os cria, com a beleza que lhe é agradável aos olhos. 

Sabe que existe um espaço, mas ele constrói, ao seu modo, no tempo que lhe convém. As 

situações, o clímax, o desfecho, entre outros elementos, existem no texto do autor, mas é 

o leitor que enfeita com a intensidade que lhe apraz, com as cores, as vozes, as sensações 

e os sabores que ele já conhece. Quando o leitor revisitar o texto em outros tempos 

futuros, criará outro texto a partir dele, pois o leitor, como qualquer sujeito, muda, e, por 

isso, sua leitura será sempre mutável.  

Além de construir o texto, a leitura também abre portas de acesso ao 

conhecimento, à criação e à construção de ideias, de valores e de ideologias. Nessa 

perspectiva, cabe a seguinte reflexão sobre o ato de ler, feita por Grammont (1999, pp.71-

73): “Ler devia ser proibido, afinal de contas, ler faz muito mal às pessoas: acorda os 

homens para realidades impossíveis, tornando-os incapazes de suportar o mundo insosso 

e ordinário em que vivem”. Esse despertar provocado pela leitura provoca a 

conscientização do indivíduo que lê em diversas esferas sociais. 

Nesse sentido, é possivel afirmar que o texto literário nas mãos de quem o lê, isto 

é, do leitor, possibilita a capacidade de recriar e reinventar o mundo e promove a 

emancipação do indivíduo em processos de autoconhecimento, além de conhecer os 

limites, deveres e direitos de outrem e os que o circundam.  
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É imprescindível a leitura de textos literários, pois o fato de existirem diversas 

interpretações se dá pelo fato de que cada indivíduo possui a sua própria bagagem de 

conhecimento, o seu repertório que, ao ser somado com o sentido do texto, dará resultados 

distintos, surgindo assim a plurissignificação: fator que enriquece a leitura, pois torna-a 

cheia de possibilidades interpretativas, possibilitando a quem lê que esse seja capaz de 

ver o texto, e, por conseguinte, ver o mundo, através de diversas vertentes, em diversas 

áreas de conhecimento. 

 

Se o texto ficcional existe graças ao efeito que estimula nossas leituras, então 

deveríamos compreender a significação mais como um produto de efeitos 

experimentados, ou seja, de efeitos atualizados do que como uma ideia que 

antecede a obra e se manifesta nela [...]. Aqui a interpretação ganha uma nova 

função: em vez de decifrar o sentido, ela evidencia o potencial de sentido 

proporcionado pelo texto (ISER, 1996, pp. 53-54). 

 

Destarte, o texto literário possibilita ao sujeito a capacidade de recriar e reinventar 

o mundo. E é quando o texto chega nas mãos do leitor que o ato de ler se torna leitura. 

Segundo Iser (1996, p. 53), é a partir disso que devemos substituir aquela velha pergunta 

sobre o que significa um poema, um drama, um romance pela pergunta sobre o que sucede 

com o leitor quando com sua leitura dá vida aos textos ficcionais e não-ficcionais. 

 

CONCLUSÕES 

Em suma, a leitura não é uma atividade passiva, é um exercício, por mais que não 

se forme pensamento, não se recrie. Ler, por si só, é um ato. Quem pratica esse ato é o 

ator do processo. Bem mais que isso, é ator-protagonista. A leitura existe porque o leitor 

existe, e é nele que há vida, é por meio dele que o texto “vive”. Após discussões, leituras, 

reflexões, tessituras de experiências e aprendizagens em torno do leitor, fica explícito que 

o papel dele é o de um ser participativo, e não passivo. O leitor é co-produtor da obra, ele 

organiza o caminho deixado pelo autor, encontrando pistas deixadas para construir um 

novo caminho e direcioná-lo epistemologicamente. 
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ENSAIO SOBRE A FORMAÇÃO HUMANA: DA CULTURA TRÁGICA À 

CULTURA ALIENANTE 
 

Geisiel Antônio de Morais Cassimiro1; Maria Zenaide Alves2; Sérgio Pereira da Silva (in memoriam)3 
 

INTRODUÇÃO 

 Este estudo é fruto da disciplina Formação e cultura escolar brasileiras do 

Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Catalão – UFCAT 

e busca contribuir com o debate da formação de professores a partir de uma discussão 

sobre como a formação humana se caracteriza na perspectiva nietzschiana, desde a Grécia 

antiga até o final do século XIX. Para isso, elencamos quatro categorias centrais que 

abordam esses respectivos períodos por meio do conceito de cultura, sendo elas: a cultura 

trágica, a cultura do ressentimento, a cultura estetizante e a cultura alienante. Em 

consequência dessa discussão, procuramos evidenciar as convergências dessas culturas 

em torno de um projeto antitrágico. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para categorizar os períodos investigados, recorremos à Laraia (2009), que 

defende um conceito dinâmico de cultura, não determinado por cargas genéticas, mas 

pelo comportamento e pela habilidade intelectual adquiridas no meio em que vivemos de 

forma cumulativa, pois o “modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e 

valorativa, os diferentes comportamentos sociais e mesmo as posturas são assim produtos 

de uma herança cultural, ou seja, o resultado da operação de uma determinada cultura” 

(LARAIA, 2009, p. 68). 

Com essa definição de cultura, apropriamo-nos do pensamento de Nietzsche 

(1992) em sua obra “O nascimento da tragédia ou helenismo e pessimismo” e delineamos 

assim: a cultura trágica, que se reporta ao homem grego clássico, apontado como modelo 

de homem por Nietzsche; a cultura do ressentimento marcada pela consolidação do 

cristianismo e pela metafísica-cristã; a cultura estetizante fundamentada nos princípios de 

ética e estética apresentados por Kierkeergard identificados em Silva (2011a); e, por 
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último, a cultura alienante baseada nos conceitos de alienação e ideologia desenvolvidos 

por Marx (1991). 

 

METODOLOGIA 

 Este estudo, com abordagem qualitativa, foi desenvolvido por meio de uma 

pesquisa bibliográfica, orientada pelo professor da disciplina, cujas contribuições 

possibilitaram identificar as melhores fontes de coleta de dados dando clareza e 

consistência ao texto. Por meio da bibliografia selecionada, realizamos a análise de 

conteúdo que, para Bardin (1977), é um método que permite analisar sistemática e 

objetivamente os conhecimentos referentes às mensagens e atribuir-lhes significados. 

Essa análise foi essencial para visualizarmos os aspectos definidores de uma cultura a 

partir de elementos que possibilitaram a compreensão preliminar de homem e de 

formação na perspectiva nietzschiana em diferentes contextos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1 A estruturação de uma cultura trágica e suas influências na formação do homem 

grego 

 A cultura trágica refere-se a uma cultura milenar, localizada na Grécia, num 

período clássico de grandes homens, como Homero e Sófocles; de culto a vários deuses, 

heróis e semideuses que, ao serem relatadas suas vidas, relacionadas com a dos humanos, 

constituiu-se uma vasta mitologia, responsável por influenciar as artes do ocidente 

naquela época (o teatro e a lírica); e da vida humana na sua forma mais pura, livre do 

racionalismo filosófico-metódico inaugurado por Sócrates. 

 Em “O nascimento da tragédia ou helenismo ou pessimismo”, Nietzsche (1992) 

delineia aspectos de formação do homem grego para o enfrentamento da vida tal como 

ela se revela, de modo que o homem não busque na racionalidade socrática um refúgio 

para as adversidades ou, como o próprio Nietzsche (2008, p. 217) assinala, o conforto e 

o consolo dos “recantos almofadados” (apud SILVA, 2011b, p. 112).  Essa característica 

trágica de ser, segundo Nietzsche (1992), é constituída pela união de dois impulsos 

relacionados aos deuses Apolo e Dionísio, na qual o primeiro refere-se à ordem e o 

segundo ao caos e, juntos, expressam, de forma incorruptível, a vida como ela é.  
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 A formação do homem trágico-grego, portanto, configura-se numa formação 

natural, no sentido de que é no cotidiano com o descobrimento, o enfrentamento e a 

superação dos problemas que este se constitui.  

 

2 Consolidação do cristianismo e o surgimento do ressentimento: inferências para a 

formação 

 Movidos pela insatisfação com as explicações míticas, Sócrates (489-399 a.C.) 

e, posteriormente, Platão (427-347 a.C.) buscaram na lógica racional as respostas para as 

suas angústias. Sócrates através da maiêutica e da dialética, e Platão através do dualismo 

mundo sensível e mundo inteligível inauguram a estruturação da filosofia ocidental. Do 

ponto de vista de Nietzsche (1992), foi a partir dessa estruturação, com a inserção mais 

direta da religião no cenário filosófico e sob influência da metafísica socrático-platônica 

que propõe a predominância do homem racional, da separação de dois mundos o material 

e o espiritual (ideias), bem como, da dicotomia entre corpo e alma, que o cristianismo se 

consolidou, instaurando uma nova forma de pensar e organizar a vida. 

 Essa nova forma de pensar a realidade se assemelha muito ao método socrático-

platônico, uma vez que, o que ocorre no cristianismo, segundo Silva (2011b), é uma 

resistência ao caráter trágico da vida. Diferentemente do homem trágico que parte para o 

enfrentamento com todos os imprevistos e percalços, o metafísico-cristão nega esta 

condição da vida humana buscando conforto e refúgio em forças superiores (divinas) 

vindas de Deus, ou como diria Platão, do mundo das ideias.  

 É a partir desse modo dicotômico de ser e reagir do homem, da busca de conforto 

e plena negação da vida, esboçando um quê de sofredor e fragilizado, que Nietzsche tece 

a sua crítica ao cristianismo, identificando estes “pós-trágicos”, metafísicos e negadores 

da vida, como ressentidos.  

 

O que Nietzsche percebeu foi, na realidade inversões ou inflexões que 

exaltavam valores “pequenos” e denegriam, ou ignoram, valores “grandes ou 

nobres”, ou seja, identificou um ato ressentido, uma vingança dos menores na 

cultura que se consolida e, dentre outras estratégias, rotula de “profundo” (por 

valorizar positivamente a profundidade) o homem “sábio-racional” (SILVA, 

2011b, p. 116). 

 

 Dada a definição do conceito de ressentimento, Nietzsche inspira alguns 
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pesquisadores na área da educação a caracterizar uma “pedagogia do ressentimento”. Tal 

pedagogia sugere uma formação fragilizada, em que a falta de profundidade e de 

valorização da potencialidade do outro são evidentes. A formação nesta perspectiva é 

determinada pela dificuldade de criação, típicos da reação dos ressentidos.  

 Recorrendo-nos a Silva (2011b), podemos dizer que a pedagogia do 

ressentimento implica uma formação a qual o autor do processo ensino-aprendizagem não 

traz consigo uma vontade política e um compromisso social com o seu papel, 

apresentando-se extremamente rancoroso, não dialético, passivo, acomodado e inseguro, 

pois, ao não visualizar a sua capacidade de potência, nega a criação do outro e reage a 

toda e qualquer forma de criação e de luta diária com os problemas característicos do 

processo educativo. 

 

3 Quando o ressentimento passa a configurar uma cultura estética na formação 

 Tendo descrito o indivíduo ressentido e o identificado no processo formativo, 

temos condições necessárias para estabelecer um paralelo entre esse e o sujeito estético 

e, consequentemente, analisá-los a partir do prisma da formação. O conceito de estética 

desenvolvido por Kierkegaard está relacionado a outros dois conceitos e, juntos, formam, 

segundo ele, os três estádios da existência humana: o estádio estético, o estádio ético e o 

estádio religioso. Para ele, o estádio estético estaria relacionado ao prazer e à satisfação 

imediata; o ético relacionado à vivência da liberdade e da contradição entre o prazer e o 

dever; e o estádio religioso, o mais elevado de todos, estaria marcado pela fé. Dados os 

três estádios, o sujeito deve escolher em qual deles quer viver, visto que são estádios 

excludentes entre si e que devem ser superados (SILVA, 2011a). 

 Atendo-nos ao conceito de estética, Mello (1980, p. 183) esclarece que se refere 

“[...] à tendência estetizante, a compreensão da vida realizada de um ponto de vista 

meramente estético”, isto é, um modo de existência em que os indivíduos agem e/ou 

vivem de aparências, que de posse ou não de sua consciência se apropria da estética para 

se destacar, “ser o centro das atenções”. A principal característica deste sujeito relaciona-

se à descontinuidade e à falta de comprometimento com suas atividades, pois 

 

[...] a implementação das tarefas não é concluída ou na melhor hipótese, a 

conclusão é apressada e simplificada. Aliás, por supervalorizar o aparente, a 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

ornamentação, o discurso inicial, para o indivíduo estético, basta por si só 

porque os empenhos de implementação são exauridos na catarse de sua 

apresentação. Isso confirma a máxima de que a beleza inicial dispensa algo 

para além de si mesma. Este “algo” seria a realização a efetivação do projeto 

(SILVA, 2011a, p. 298). 

 

 Desprovido de profundidade, o sujeito estético faz de sua vida uma eterna 

alegoria, centrando-se suas preocupações no resultado que sua “vida de aparência” e seu 

discurso inicial lhe trarão e terá àqueles que estão ao seu redor. A aparência e seu discurso 

espetaculoso surgem com a intenção de atrair os holofotes para si, buscando ludibriar os 

demais sujeitos envolvidos na relação. Com isso, a necessidade de estar sempre em 

destaque representa uma espécie de alimento para sua vaidade e superação de sua baixa 

autoestima, a qual está intrinsecamente relacionada ao desejo de autoafirmação diante do 

outro. 

 Se a formação ressentida se apresenta de forma descontínua e 

descompromissada, paralelamente o sujeito estético, aquele que vive de aparências, 

também se trata de um ressentido, visto que, ao não demonstrar consistência em suas 

ações, forja um estereótipo ligeiramente semelhante àquele que, por não tomar 

consciência da sua força de potência, apenas reage. Daí o entendimento de que o homem 

ressentido (pode) resultar, consequentemente, em um sujeito estético, o qual segundo 

Kierkegaard (1959, p 35. Apud SILVA, 2011ª, p. 299).  “[...] vive na estética, pela 

estética, da estética e para a estética que há nele [...]”. 

 

4 A alienação como perda de identidade e valor do sujeito formativo 

 A nova organização social do trabalho instaurada pelo modelo econômico 

capitalista e pela revolução industrial permitiu Marx (1991) conceituar alienação. 

Diferentemente do pensamento hegeliano, a alienação marxista é considerada como um 

processo não natural, ativado por circunstâncias externas ao ser humano, especialmente 

aquelas relacionadas ao capitalismo, nas quais o sujeito, após transferir suas 

potencialidades para o produto que cria, deixa de identificá-lo como obra sua. 

 Em “A Ideologia Alemã”, Marx (1991) fornece subsídios essenciais que nos 

permitem esboçar esse sujeito alienado. Trata-se de um indivíduo alheio a si mesmo, 

incapaz de pensar, agir e sentir por si próprio, suas ações e pensamentos são 
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constantemente influenciados pelo outro e realizados de forma fragmentada/desarticulada 

de um todo.   

 Nesse sentido, Silva (2003b, p. 93) destaca que nos tornamos “[...] alienados 

porque perdemos a dimensão do prazer, do sentido e da perspectiva de totalidade do que 

fazíamos”. E isso faz com que o indivíduo não se perceba mais como autor de sua própria 

vida e desenvolva uma identidade fragilizada. Fato que nos remete a Marx (1991) quando 

ele apresenta a ideia de produção de consciência, que nada mais é que o ser consciente, 

isto é, consciente de suas ações, de seu agir social, de sua capacidade de pensar e tomar 

decisões por si só, pois, à medida que não é capaz de conhecer a sua realidade e produzir 

sua própria consciência, o sujeito alienado acaba ficando à mercê da consciência alheia.  

 Pensar a formação humana na perspectiva da alienação marxista é pensar numa 

formação fragmentada e descompromissada com o papel transformador inerente a ela, em 

que articulação entre os componentes curriculares em torno de um projeto de homem e 

de sociedade a qual se pretende construir se faz inexistente, pois a realização mecânica e 

desarticulada do trabalho pedagógico aparece resumidamente como um simples fazer por 

fazer, totalmente desprovido de intencionalidade, preocupado apenas com a 

especialização técnica e individualista, características do modo de produção capitalista. 

 

CONCLUSÕES 

 Esse estudo permitiu compreender como as culturas apresentadas como pós-

trágicas, isto é, aquelas que se instauraram após o racionalismo socrático, se mostram 

antagonistas ao modelo de homem proposto por Nietzsche. Um homem provido de 

desejos e instintos naturais que procura enfrentar a vida sem escoras e refúgios, longe do 

contágio metafísico de Sócrates e Platão, que segundo Nietzsche foram os principais 

responsáveis por forjar, essencialmente, a partir do cristianismo, uma inversão de valores 

que transformaram homens fortes em fracos. 
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ESTÁGIO REMOTO NO CURSO DE PEDAGOGIA: UMA EXPERIÊNCIA NA 

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS EDUCATIVOS 
 

Geidy Dália da Costa Mancio1; Andriella Karolyne Vitorino da Silva2; Wiliany Thayna Martins 

Fernandes3 

            

INTRODUÇÃO 

Durante o curso de formação inicial de professores, as etapas de estágios 

obrigatórios supervisionados se constituem como importantes momentos de construção 

da formação do futuro docente. É no estágio que o estudante tem a oportunidade de ter 

um contato maior com a profissão docente e as diversas reflexões como futuros 

profissionais,  podendo contribuir para o seu processo de formação. Porém, é também no 

estágio que os desafios da profissão docente começam a emergir da/na prática. No 

contexto do ensino remoto, decorrente da pandemia da Covid-19, esse cenário não foi 

diferente, talvez até mais acentuado, tendo em vista que, agregado aos desafios já 

existentes, muitos outros somaram-se, alterando práticas de alunos, professores e gestores 

no contexto educacional.  

Partindo da inquietação de como estavam ocorrendo as práticas pedagógicas 

ligadas à gestão dos processos educativos no contexto do ensino remoto, nossa pesquisa 

foi construída na vivência do estágio supervisionado III,  do curso de Pedagogia, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Avançado de Assú, no semestre 

letivo 2020. 

O estágio III focaliza a gestão escolar e é de extrema importância para a 

compreensão dos processos que envolvem a gestão em espaços escolares ou não 

escolares, uma vez que oportuniza ao pedagogo em formação a vivenciar o processo de 

construção com o corpo docente e pedagógico da escola, conhecendo suas funções, suas 

interrelações, ampliando o olhar crítico e trazendo novas contribuições para o fazer 

pedagógico profissional. 

Assim, considerando a importância do estágio para o pedagogo em formação, o 

presente trabalho tem por objetivo analisar como tem ocorrido o Estágio Supervisionado 

III, no curso de Pedagogia, UERN.  Para tanto, a partir de uma experiência da turma do 
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7º período do referido curso, pudemos verificar algumas dificuldades e demandas 

formativas do ensino remoto para as práticas da coordenação de processos educativos de 

uma escola pública estadual do município de Assú/RN.   

Na escola, a equipe gestora tem como função a organização das normas, das 

diretrizes, o bom funcionamento entre docentes, o bom funcionamento nas salas de aula, 

procedimentos que garantam a aprendizagem discente, garantir que os/as docentes 

tenham capacitações em suas áreas específicas de ensino, auxiliá-los/as em sala de aula 

com apoio disciplinar, entre outros. Diante da problemática, analisamos as práticas 

cotidianas nos processos educativos escolar no formato remoto e apresentamos propostas 

para o uso de recursos digitais no contexto educacional, com o objetivo de contribuir para 

a formação continuada dos gestores, da equipe pedagógica e dos docentes. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O Estágio Supervisionado nos cursos de Pedagogia, por vezes, é a primeira 

experiência dos acadêmicos no campo de atuação profissional em que se encontram em 

formação.  O Estágio, considerado como muito mais do que uma vivência unicamente 

prática, é também um momento de troca de experiências e tem um papel importante na 

formação inicial do futuro pedagogo, quer seja para a sua prática pedagógica, quer seja 

para ampliação da sua formação teórica acerca da própria prática. Na universidade, os 

discentes são cercados de teorias que compõem  as suas formações, porém é no espaço 

de estágio que essa teoria se conecta com a prática cotidiana, podendo assim o estagiário 

refletir sobre o exercício futuro da sua profissão. 

Será também no estágio que o/a discente poderá ter a oportunidade de identificar 

uma melhor estratégia para ajudá-lo/a na sua prática docente, profissional, tendo assim a 

oportunidade de ampliar os seus conhecimentos e enriquecer a sua formação. Dessa 

forma, 

 

O Estágio Curricular Supervisionado, indispensável na formação de 

docentes nos cursos de licenciatura é um processo de aprendizagem necessário 

a um profissional que deseja realmente estar preparado para enfrentar os 

desafios de uma carreira e deve acontecer durante todo o curso de formação 

acadêmica, no qual os estudantes são incentivados a conhecerem espaços 

educativos entrando em contato com a realidade sociocultural da população e 

da instituição (SCALABRIN; MOLINARI, 2013, p. 1 e 2). 
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Assumindo essa perspectiva sobre o estágio, em diálogo com o que afirma Prado 

(2012, p. 12), “o estágio em Gestão, assim como o de docência, é indispensável na 

construção identitária do novo profissional da educação”, ou seja, é nele que o discente 

tem um contato mais abrangente com a instituição escolar, podendo vislumbrar a sua 

futura prática profissional. 

 A gestão escolar tem papel fundamental na perspectiva da tomada de 

decisões referentes às dificuldades advindas do ensino remoto, como pensar na falta de 

recursos tecnológicos, e como esses recursos chegarão a estes alunos, a qualidade da 

internet para que possa acontecer as aulas remotas e uma das principais funções é como 

acontecerá a comunicação entre os pais e a escola neste momento.   

O ensino remoto surgiu em caráter emergencial a partir da pandemia da Covid-

19, pegando principalmente docentes e equipe gestora de surpresa, tendo eles que 

repensar todo seu planejamento escolar. Ao longo da pesquisa, pudemos verificar o 

quanto a formação docente para o contexto de ensino remoto se fazia necessária, visto 

que a maioria não se sentia preparada para a nova forma de trabalhado, mediada pelas 

tecnologias digitais, conforme indica Bernardo, Maia e Bridi (2020) ao desenvolver uma 

pesquisa sobre a temática:  

 

Os resultados da pesquisa mostram que a adaptação desses 

trabalhadores quanto à mudança do trabalho presencial para o trabalho 

realizado no espaço doméstico, levou a processos de mais intensificação, a 

dificuldades de separação da vida privada da profissional, na medida em que 

todo o tempo passou a ser tempo de trabalho (BERNARDO; MAIA; BRIDI, 

2020, p. 10). 

 

Entendemos que o professor está sempre em formação, e que esta não se basta ao 

fim do curso, visto que os saberes docentes estão em constantes transformações, sejam 

essas esperadas ou não, e que os espaços em que estes docentes se encontram precisam 

ter capacidade e condições necessárias para as futuras formações, como é caso do ensino 

remoto.  

No ensino remoto, podemos perceber que as novas tecnologias, sobretudo as 

digitais, transformam e contribuem para o processo de ensino e aprendizagem. Pensar em 

ferramentas digitais dentro da escola tem sido desafiador. Segundo Rosenau et al. (2017), 
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Atualmente dentro da escola há muita resistência quanto ao uso de 

tecnologias, muitos profissionais não simpatizam com a evolução das 

Tecnologias de Comunicação digital (TCD) no mundo, e alguns destes 

profissionais não aceitam as novas tecnologias em sala de aula, acreditando 

que seu método tradicional é suficiente. 

 

Contudo, o que podemos perceber é que o espaço ocupado pelas TCD na escola 

dificilmente poderá ser substituído no retorno das atividades presenciais, uma vez que 

novas formas de ensinar e de aprender já estão se (re)construindo. 

 

METODOLOGIA 

Nossa pesquisa é de abordagem qualitativa, pois o interesse não é quantificar os 

dados gerados, mas compreender como a gestão escolar vem trabalhando as práticas 

cotidianas escolares no contexto remoto. A pesquisa se classifica como uma pesquisa-

ação, apontada por Severino (2007, p. 120) como “aquela que, além de compreender, visa 

intervir na situação, com vistas a modificá-la. O conhecimento visado articula-se a uma 

finalidade intencional de alteração da situação pesquisada”. Desse modo, tivemos por 

objetivo contribuir com a gestão escolar, nos aspectos das práticas formativas, junto à 

coordenação pedagógica, através do uso de recursos tecnológicos. 

Assim, a pesquisa foi realizada como atividade do componente curricular de 

Estágio Supervisionado Obrigatório III, de forma remota, em uma escola estadual 

pública, juntamente com a equipe gestora e a equipe pedagógica – docentes da escola, 

localizada no município de Assú-RN. Primeiramente, passamos pelo processo de 

observação e planejamento, finalizando a última etapa do estágio com a prática proposta 

para a nossa intervenção, que aconteceu no dia 03 de novembro de 2020. 

Utilizamos como instrumento de comunicação a plataforma Whatsapp, e para 

geração de dados o Google Forms. Com esse instrumento, realizamos um questionário 

com os docentes para investigar que demandas formativas emergiam no contexto do 

ensino remoto, quais os conhecimentos deles sobre plataformas e suportes tecnológicos 

usados nesse período de aulas on-line, se possuíam ou não dificuldades quanto ao uso 

desses meios. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Diante da experiência vivenciada e da análise do questionário aplicado, propomos 

elaborar um material de apoio, enviando também outras sugestões de materiais com 

atividades, sendo nossa proposta de intervenção um minicurso intitulado “Tecnologias 

digitais para aprender”, direcionado aos professores e gestores da instituição onde ocorreu 

o estágio.  

A partir das conversas realizadas via Whatsapp e Google Meet e da análise do 

questionário, verificamos que, no que diz respeito à gestão escolar, que inclui tanto a 

direção quanto a coordenação pedagógica, havia uma iminente necessidade formativa 

acerca das tecnologias digitais. Assim propomos a execução de um minicurso para 

apresentar aos professores e gestores propostas de plataformas digitais que poderiam ser 

utilizadas nas aulas remotas síncronas e assíncronas.   

Em todas as etapas contamos com a presença da professora supervisora de estágio, 

da UERN, que nos auxiliou na construção deste processo de aprendizagem, desde a base 

escrita até a preparação material de apoio e a realização do minicurso, que para nós foi 

uma experiência nova e de grande aprendizado para o futuro. 

Inicialmente fizemos uma entrevista com a gestão da escola e depois aplicamos 

um questionário para saber qual seria o melhor dia em que eles poderiam participar da 

nossa intervenção e que dificuldades eles tinham em relação ao uso das plataformas 

digitais em suas atividades.  

Analisando a entrevista, conseguimos verificar algumas necessidades formativas 

da gestão e dos/as professores/as. Como consequência das necessidades indicadas 

pelos/as professores/as, realizamos um minicurso com o tema “Tecnologias digitais para 

aprender”, com o intuito de ajudá-los dando suporte com as questões do uso das 

plataformas digitais. Alguns/mas dos/as professores/as que participaram da formação já 

tinham familiaridade com a plataforma do Google Meet, porém uma das problemáticas 

mais encontradas foi a assiduidade dos alunos, pelo fato de nem todos terem aparelhos 

celulares, computadores ou outros dispositivos eletrônicos, internet para acessar ou 

dependerem do uso dos celulares dos pais para assistirem às aulas, já que muitos não 

possuem e os pais, em sua maioria, estão trabalhando no horário das aulas. Com o 

minicurso, pudemos dar dicas de plataformas on-line e off-line que eles poderiam usar 
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como sugestões nas aulas, levando como contribuição para a formação continuada neste 

novo contexto. 

Com a observação feita e a realização do minicurso, vimos o quanto podemos ter 

contribuído para a formação dos professores e gestores com foco no uso das tecnologias 

digitais, propondo inovação nas práticas pedagógicas a partir das dificuldades 

apresentadas nos encontros via Google Meet a respeito do domínio das plataformas 

digitais.  

A formação também trouxe para nós, estagiárias, muita aprendizagem, uma vez 

que  este processo nos possibilitou uma nova experiência não só no estágio de gestão 

escolar, mas em como trabalhar com a gestão de forma remota. Foi um momento muito 

importante para a nossa formação enquanto futuras pedagogas, pois conseguimos 

aprender um pouco mais com as ferramentas que apresentamos na nossa intervenção para 

a gestão da escola e também para os/as professores/as, para que assim eles buscassem 

sempre ampliar as possibilidades para enriquecer ainda mais suas aulas ou reuniões 

formativas.    

 

CONCLUSÕES 

Diante das dificuldades apresentadas pelos/as professores/as e pela gestão escolar 

quanto ao uso das tecnologias digitias para o ensino, compreendemos a realização do 

nosso minicurso como uma oportunidade de formação continuada tanto para o público a 

quem a formação se direcionava, como para nós, futuras pedagogas. 

Embora tenha se feito presente o discurso durante todo o percurso da nossa 

graduação de que as tecnologias deveriam fazer parte do cotidiano escolar, nos faltava 

subsídios para lidar com o uso de todas as plataformas apresentadas. Assim, buscamos 

compreender sobre o uso das plataformas digitais para que pudéssemos apresentar a 

proposta de intervenção e contribuir na formação dos/as docentes, gestores e em nossa 

própria formação profissional.   

Durante a realização do estágio supervisionado III em gestão, na pandemia da 

covid-19 e, consequentemente, no contexto do ensino remoto emergencial, pudemos 

refletir sobre a importância de estarmos em constante formação, pois nos deparamos com 

uma situação inesperada em nossa sociedade. Devemos nos formar continuamente para 
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estarmos ancorados em conhecimentos básicos que nos possibilitem enfrentar situações 

adversas sem que sejamos fortemente impactados com novas formas de organização do 

trabalho pedagógico. 
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FORMAÇÃO DOCENTE: DESAFIOS DA FORMAÇÃO INICIAL ENTRE 

TEORIA E A PRÁTICA 
          

Mônica Santana Martins1            
 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem por objetivo levar os estudantes em sua formação inicial a 

reflexões em relação à teoria e prática para a aprendizagem significativa do ensino de 

matemática. Durante o primeiro semestre de 2020, os alunos do 5º período do Curso de 

Pedagogia da Faculdade do Complexo Educacional Santo André-FACESA, da turma de 

Lajes, trabalharam na disciplina “Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de 

Matemática”, ministrada pela Professora Mônica Santana Martins. O Projeto “A 

matemática e os jogos lúdicos” é uma atividade de extensão que busca articular teoria e 

prática, destacando a importância desse conteúdo no processo formativo do acadêmico 

de Pedagogia, futuro pedagogo. 

Em virtude da pandemia, realizamos a I Feira de Matemática on-line, com a 

proposta de fazer com que os estudantes do curso de Pedagogia, em meio aos desafios da 

atual realidade educacional de confinamento, utilizem de estratégias para articular a teoria 

e a prática no ensino de matemática de forma lúdica, refletindo sobre o mito de que a 

disciplina de matemática é chata e sem prazer, percepção relatada por muitos alunos. 

Nesse sentindo, demonstraram na prática, através de um jogo matemático criado por eles, 

as variadas formas de ensinar a matemática com material reciclado sem sair de casa, 

proporcionando aos educandos em sua formação inicial o conhecimento lúdico aplicado 

à disciplina e de forma prazerosa. Portanto, conhecer a matemática de “antes” através do 

seu contexto histórico é fundamental para compreender o novo olhar da matemática 

“atual” e os jogos lúdicos; ensinar a matemática é desenvolver o raciocínio lógico, 

estimular o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver 

problemas. 

Os educadores matemáticos devem procurar alternativas para despertar a 

motivação para a aprendizagem, desenvolver a autoconfiança, a organização, a 

concentração, a atenção, o raciocínio lógico dedutivo e o senso cooperativo, estimulando 

a socialização e aumentando as interações do indivíduo com outras pessoas. Os jogos, se 
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convenientemente planejados, são um recurso pedagógico eficaz para a construção do 

conhecimento matemático. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A matemática é uma disciplina a qual ouvimos muito falar como chata, 

aterrorizante, e muitos alunos não conseguem aprender por ser difícil e cansativa, 

afirmando que muitos professores não sabem ensinar. Nesse sentido, levar os alunos em 

formação inicial a experiências e descobertas é de suma importância para a construção de 

novos conhecimentos; repensar a prática pedagógica e a importância de um bom 

planejamento para a educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental faz toda 

a diferença na hora de executar a aprendizagem matemática. SCHMITZ (2000), tratando 

sobre o planejamento, nos mostra que: 

 

Qualquer atividade, para ter sucesso, necessita ser planejada. O 

planejamento é uma espécie de garantia dos resultados. E sendo a educação, 

especialmente a educação escolar, uma atividade sistemática, uma organização 

da situação de aprendizagem, ela necessita evidentemente de planejamento 

muito sério (SCHMITZ, 2000, p. 101). 

 

Assim, o planejamento de forma sistematizada levará contribuições importantes 

para o avanço de aulas menos tradicionais, possibilitando a inserção de atividades lúdicas 

de maneira organizada. Dessa forma, Hoffmann (2009) afirma que, nas atividades 

lúdicas, “o aluno deve ser instigado, provocado, que deve ser ativo em sua aprendizagem 

e que cabe ao professor propor, orientar e oferecer condições para que o mesmo 

desenvolva suas potencialidades”. 

Portanto, a matemática aplicada de forma lúdica pode se tornar diversão, um 

aprendizado muito importante principalmente na infância, em que a criança está em fase 

de descobrimento. Além de trabalhar diversas habilidades na criança, ajudará no 

desenvolvimento da criatividade. Trabalhar com o lúdico na educação infantil e nas séries 

iniciais é muito importante e, se aplicado à matemática, pode proporcionar o aprendizado 

mais prazeroso; associados aos fatores sociais e culturais; colaboram para uma boa saúde 

física e mental, facilitando o processo de socialização, comunicação, construção de 

conhecimento. Por meio da brincadeira, a criança se envolve na atividade, sentindo a 
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necessidade de partilhar com o outro, de dividir com o amigo a experiência que está 

vivenciando. Esse tipo de atividade fornece à criança um ambiente agradável, motivador, 

planejado e enriquecido, buscando um meio de aprendizagem prazerosa. 

Borin (1996), refletindo sobre o aspecto positivo de se jogar na escola, afirma: 

 

Outro motivo para a introdução de jogos nas aulas de Matemática é a 

possibilidade de diminuir os bloqueios apresentados por muitos de nossos 

alunos que temem a matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la. 

Dentro da situação de jogo, onde é impossível uma atitude passiva e a 

motivação é grande, notamos que, ao mesmo tempo em que estes alunos falam 

matemática, apresentam também um melhor desempenho e atitudes mais 

positivas frente a seus processos de aprendizagem (BORIN, 1996, p. 9). 

 

Ao aliar os conhecimentos matemáticos às situações contextualizadas, os alunos 

são capazes de ler o mundo com outros olhos. Nesse sentido, a formação matemática 

pretendida na escola deve ser aquela que forma o cidadão não apenas para o mundo do 

conhecimento e abstrações, mas também para a vida em sociedade. 

O objetivo desta pesquisa é levar os alunos, em sua formação inicial, a investigar 

a teoria de uma boa aprendizagem matematica, partindo dos referênciais teóricos acima 

citados para consolida-los na prática a partir dos jogos matemáticos, experienciando uma 

aprendizagem significativa no ensino de matemática, bem como refletindo sobre a 

importância de um bom planejamento para a educação infantil e das seríes iniciais do 

ensino fundamental. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para essa pesquisa foi a de caráter qualitativo. Para tanto, 

nossa pesquisa está ligada aos aspectos e instrumentos que nos permitiram a investigação 

para o presente estudo. A partir disso, nossa pesquisa, quanto aos objetivos, identifica-se 

como descritiva, pois, segundo Andrade (2009, p. 115), “os fatos são observados, 

registrados, analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira 

neles”. 

Quanto aos métodos de abordagem, a pesquisa designa-se como dedutiva, pois 

surgiu através das leituras e reflexões sobre a matemática e os jogos lúdicos e foram 

aplicadas nessa pesquisa como norteadora desse estudo. Ainda de acordo com Andrade 
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(2009, p. 120), a pesquisa dedutiva é definida como “caminhos de consequências [...] 

partindo-se de teorias e leis gerais, pode-se a chegar à determinação ou previsões de 

fenômenos particulares”.  Nesse viés, a pesquisa é de cunho bibliográfico, no qual é 

bastante usada e necessária em todo estudo científico, visto que influenciará todas as 

etapas de uma pesquisa. 

Fonseca (2002, p. 32) confirma que “uma pesquisa bibliográfica é feita a partir do 

levantamento de referências teóricas já analisadas [...] Qualquer trabalho científico inicia-

se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se 

estudou sobre o assunto”. Desse modo, o trabalho nos revelou olhares e reflexões amplos 

sobre a impotância da teoria e prática na contribuição da formação inical dos estudantes 

do curso de Pedagogia, em relação à aprendizagem siginificativa do ensino de matemática 

através dos jogos. 

O projeto “A matemática e os jogos lúdicos” aconteceu em dois momentos 

distintos. No primeiro momento, foi realizada uma pesquisa de natureza qualitativa com 

análises bibliográficas de estudos de textos sobre a importânicia dos jogos matemáticos 

entre estudantes do curso de Pedagogia; divisão de temas específicos para os jogos; 

esclarecimentos sobre a construção de cada jogo, em que cada aluno construiu 

individualmente um jogo para aplicar aos contéudos matemáticos uma aprendizagem 

significativa. Todos os encontros foram realizados on-line pelo Google Meet devido à 

pandemia. 

No segundo momento, aconteceu a apresentação dos jogos matemáticos por 

vídeos e fotos de forma remota, sendo publicada como I Feira de Matemática On-line, 

contando para os alunos com um certificado com carga horária de 4h. A feira on-line 

aconteceu no dia 23/05/2020, nas redes sociais da própria instituição, Facebook e 

Instragram, sob a orientação e organização da professora Mônica Santana Martins, da 

Faculdade do Complexo Educacional Santo André (FACESA). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

É através da formação inicial que podemos dar os primeiros passos para uma 

melhor formação dos futuros professores, articulando as disciplinas entre a teoria e prática 

através de incentivos, desafios, e motivação a eles. O que encontramos antes da execução 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

do projeto foram alunos que já se sentiam incapazes de inovar frente aos obstáculos 

impostos pela atual realidade da educação em meio a uma pandemia, e o conceito para 

alguns de que a matemática é “aterrorizante” e sem prazer pelas suas memórias em 

relação ao ensino de matemática. Levar os estudantes do curso de Pedagogia aos desafios 

de experienciar uma releitura do ensino de matemática é importante para a construção de 

uma aprendizagem significativa e prazerosa. O projeto “A matemática e os jogos 

lúdicos”, no ensino de matemática, trouxe para os graduandos reflexões e experiências 

em que puderam vivenciar na prática, mesmo que de forma remota, um novo olhar para 

o ensino de matemática. Com isso os estudantes se sentiram motivados, capazes pela 

construção do jogo matemático de forma significativa. 

Figura 01: Jogo tabuleiro da matemática 

 

Figura 02: Máquina da soma 

 

Figura 03: Roleta matemática 
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CONCLUSÕES 

No contexto da formação inicial, as experiências vividas de forma prática pelos 

estudantes de Pedagogia nos levam a priorizar um bom planejamento, com empenho, 

organização e motivação para o ensino de matemática, sobretudo a importância de se 

reiventar e buscar estratégias de ensino em meio a situações adversas diante do 

confinamento pela pandemia. Podemos refletir sobre a melhor forma de levar um ensino 

de qualidade e fazer a diferença na aprendizagem atráves de jogos aplicados aos 

contéudos. 

Portanto, chegamos à conclusão que a formação inicial requer cuidados e 

incentivos para motivar os graduandos aos desafios da teoria e prática nas experiências 

diversas, não só para o ensino de matemática, mas para todas as disciplinas da graduação. 

Por fim, não esquecendo também de enfatizar que além da importância da formação 

inicial precisamos nos comprometer enquanto professores com a formação continuada, 

para melhorar cada vez mais a prática pedagógica e o saber fazer docente. 
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A CONTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES EXTENSIONISTA NA FORMAÇÃO 

DOCENTE NO CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 
 

Italo Rômulo Costa da Silva1 

  

INTRODUÇÃO 

A universidade como instituição formativa tem em seu bojo funcional a missão de 

cumprir diferentes papéis, contribuindo para a construção de um perfil profissional e 

social daqueles que dela participam. Ensino, pesquisa e extensão são os três pilares que 

quando articulados conseguem promover a formação integral de sujeitos tornando-os 

capazes de atuar na sociedade de forma crítica e reflexiva. 

Apesar de explícito na teoria, muitos programas de ensino superior vinculados à 

formação de professores, acabam por negligenciar o papel trino das universidades, 

optando pela exclusividade do ensino e desprezando o potencial formativo das ações de 

pesquisa e extensão. 

Tratando exclusivamente sobre as ações de extensão, embora se saiba que este 

elemento da formação jamais consiga se desvincular dos eixos relacionados ao ensino e 

pesquisa, é objetivo desse estudo apresentar, a partir da visão de tutores, quais são os 

ganhos promovidos pela participação de discentes em projetos de extensão no curso de 

Licenciatura em Computação da Universidade Federal do Piauí-UFPI na modalidade a 

distância. 

O interesse pela temática é decorrente da visibilidade das mudanças de estratégias 

adotadas para o cumprimento das atividades do curso em questão. Em virtude das 

medidas de proteção sanitária adotadas para conter a pandemia da COVID-19, entre elas 

o distanciamento social, os estudantes de computação que antes realizavam suas 

atividades de estágio supervisionado de forma presencial tiveram que se adequar ao novo 

formato, necessitando optar entre o estágio remoto (acompanhamento de professores e 

alunos em aulas remotas) ou desenvolver atividades de extensão para públicos 

específicos, também de maneira virtual. 
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A modificação das estratégias para o cumprimento das atividades de estágio 

produziu situações de efeito inédito na formação dos discentes e repercutiu o debate 

acerca da ampliação de ações relativas à extensão em diferentes cenários. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Teixeira (1964), ao escrever sobre as funções das universidades, faz críticas sobre 

o modelo em vigor, pontuando que há uma fragmentação das atividades desenvolvidas 

por ela. Andrade (2019) destaca a necessidade de uma política educacional que perita 

com que a extensão ocupe o mesmo nível de importância do ensino e da pesquisa na 

formação acadêmica. 

Nogueira (2000) aponta que as atividades de extensão conseguem absorver 

demandas relacionadas ao ensino e à pesquisa de forma indissociável destacando que, por 

meio desse elemento formativo, é possível tornar o processo de aprender um ato 

educativo, cultural e científico, viabilizando uma relação sólida entre universidade e 

sociedade. 

Grossi (2004) também faz um alerta considerável sobre a necessidade de formar 

professores com base em situações práticas que envolvam os saberes adquiridos nas 

universidades, mas que transponham as atividades do âmbito estritamente acadêmico. A 

autora assevera que “quando formamos professores, nas nossas universidades e 

faculdades, distantes da base escolar e da prática pedagógica são como se formássemos 

pilotos sem horas de voo ou diplomássemos médicos sem prática médica” (GROSSI, 

2004, p. 19). 

Se as reivindicações de uma formação baseada na prática e na proximidade com 

a realidade social é uma demanda altamente requisitada nos cursos de formação 

realizados de forma presencial, maiores ainda são os posicionamentos relativos à 

formação de professores no âmbito da educação à distância, pois, em muitos casos, a 

distância das relações concretas de aprendizagem são ainda maiores. 

De acordo com Severino (2007, p. 23), “a universidade, em seu sentido mais 

profundo, deve ser entendida como uma entidade que, funcionária do conhecimento, 

destina-se a prestar serviço à sociedade”. O autor reforça que somente com a articulação 

de ensino, pesquisa e extensão será possível alcançar tal compromisso. 
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Mais uma vez fica nítido que, para além de aulas expositivas, lista de exercício, 

seminários internos entre outros recursos amplamente utilizados na dinâmica da formação 

docente, é necessário promover situações de aprendizagens reais para uma real formação. 

Da mesma forma como se está comprometido com as atividades internas à academia, é 

necessário pensar e agir no sentido de estimular atividades para além da academia. 

O ano de 2020, e a mesma configuração ainda persiste em 2021, tem sido marcado 

por cenários educacionais antes inimagináveis, ao menos na intensidade como as ações 

se fazem. 

A educação realizada com auxílio dos recursos tecnológicos de fato não se 

constitui como uma novidade, mas a integralização por completo de modelos educativos 

de forma virtual é um grande desafio que, ao tempo em que revela as deficiências de uma 

sociedade com exigências tecnológicas operando de forma analógica, também atua como 

fator para quebra de paradigmas. 

A respeito disso, é valido citar, por exemplo, que a Resolução n.º 085/2020 do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão / UFPI regulamentou, ainda que em caráter 

excepcional, a oferta de componentes curriculares para o período 2020.1 / 2020.2, no 

formato remoto, em função da suspensão das atividades presenciais em decorrência da 

pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Fruto dessa deliberação, com vistas ao 

prosseguimento das atividades, a disciplina de estágio supervisionado do curso de 

Licenciatura em Computação realizado a distância sofreu alterações, sendo proposto aos 

alunos o cumprimento do componente curricular sob dois formatos, a saber: estágio 

remoto (acompanhamento de professores e alunos em aulas remotas) ou atividades de 

extensão para públicos específicos, também de maneira virtual. 

 

METODOLOGIA 

Buscando alcançar o objetivo delineado na pesquisa, optou-se pelo 

desenvolvimento de uma pesquisa de natureza qualitativa por trata-se de um estudo que 

busca compreender fenômeno social a partir da percepção dos sujeitos envolvidos no 

processo de modo a entender “os significados e características situacionais apresentadas 

pelos entrevistados” (RICHARDSON 1999, p. 90). 

A pesquisa é do tipo exploratória, pois, conforme Gil (1999), tais pesquisas são 
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desenvolvidas com a intenção de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca 

de determinado fato. 

Para obtenção dos dados, foi realizado estudo documental em arquivos relativos 

ao acompanhamento da disciplina de Estágio Supervisionado III e IV e ainda a aplicação 

de um questionário aberto com cinco questões para um estudo de maior amplitude sobre 

o fenômeno em estudo. Dos cinco questionamentos apenas um foi destacado e analisado 

neste trabalho, fato que se explica pela decorrência do tamanho e da padronização para o 

evento em exposição. 

Participaram da pesquisa tutores de sete polos ofertantes do curso, a saber: seis no 

estado do Piauí e um no estado da Bahia, quais sejam: Alegrete do Piauí, Campo Maior, 

Marcos Parentes, Picos, União, Santa Cruz do Piauí, Campo Alegre de Lourdes-BA. 

Além da exposição de dados referente à análise de materiais produzidos no 

acompanhamento da disciplina, foi analisado ainda as falas dos tutores no que se refere 

às competências e aos saberes que julgam fazer parte do repertório dos alunos após a 

participação em ações de extensão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em função da Pandemia da COVID19, bem como as resoluções internas da UFPI, 

conforme previsto pela Portaria MEC n.º 544, de 16 de junho de 2020, que tratou da 

substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, por quanto tempo perdurar 

o estado de pandemia, o curso de Licenciatura em Computação do Centro de Educação a 

Distância (CEAD/UFPI), através da modalidade de curso de extensão, criou condições 

para conclusão do estágio supervisionado para os alunos do período 2020.1 e 2020.2. 

A Figura 01 expõe os dois formatos disponibilizados aos discentes do curso 

supracitado, viabilizando a participação das atividades relativas à disciplina de estágio 

supervisionado. 
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Figura 01: Evolução da população em diversas regiões do RN. 

Fonte: Material de formação para turores (2020). 

Com percurso eminentemente prático, as etapas relacionadas à modalidade de 

projeto de extensão detinham um fator a mais para execução do programa da disciplina: 

a preocupação em gerenciar ações que tinha como público-alvo pessoas de fora da 

academia. 

Pesquisa, planejamento, produção, divulgação, agenciamento de público, 

gerenciamento e organização de evento, exposição de conhecimento, além da prestação 

de contas das ações desenvolvidas para com os responsáveis pela avaliação das atividades 

e, sobretudo, com o público participante das atividades organizada pelos estudantes, 

tornam as ações extensionistas atividades desafiadoras para alunos da graduação, mas que 

promovem uma integralização da tríade necessária para a formação docente: extensão 

com vínculo estrito à pesquisa e ao ensino. 

Conforme dados obtidos em documentos de controle da disciplina, nota-se a 

expressiva participação no cumprimento do estágio através do formato - projeto de 

extensão. 

 
Tabela 01: Distribuição de alunos por modalidade: Estágio remoto ou projeto de Extensão 

Polo ESTÁGIO REMOTO PROJETO DE EXTENSÃO  
2020.1 2020.2 2020.1 2020.2 

Alegrete do Piaui 28 26 00 02 

Campo Alegre de Lourdes-

BA 
00 00 22 22 

Campo Maior 03 02 16 16 

Marcos Parentes 23 20 00 02 

Picos 10 09 02 03 

Santa Cruz do Piaui 16 15 00 00 

União 22 20 04 04 

TOTAL 102 92 44 49 
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Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

É prematuro indicar que o decréscimo no número de alunos da modalidade estágio 

remoto no período de 2020.2 em comparação ao período anterior e da elevação do 

quantitativo dos discentes da modalidade projeto de extensão em 2020.2 é unicamente 

em decorrência dos formatos apresentados, pois outros fatores certamente influenciaram 

essas escolhas. Mas se nos concentrarmos a observar o número de evasões do grupo de 

alunos no comparativo de estágio remoto e projeto de extensão, será possível perceber 

que o grupo de alunos que optaram pelo processo de cumprimento de estágio pela 

modalidade projeto de extensão se mantiveram ou foram acrescidos. 

A permanência no grupo de projeto de extensão nos leva a cogitar que a 

experiência no formato foi de fato positiva, visto que no período subsequente ao de 2020.1 

todos os alunos optaram pelo reingresso da disciplina através das ações de extensão. 

Nesse formato de execução da disciplina, aos tutores a distância competia o 

acompanhamento, o suporte e a apreciação da desenvoltura dos alunos durante todo o 

processo de estágio, seja pela modalidade estágio remoto ou via projeto de extensão. 

Em questionário aplicado, indagou-se quais saberes, competências, habilidades e/ou 

condutas os tutores acreditavam fazer parte perfil dos docentes em formação adquiridos, 

ou aguçados em virtudes da experiência vivenciada nos projetos de extensão. As 

indicações relatadas seguem demostradas na Figura 02. 

A partir das falas dos tutores foram delineados quatro campos dos saberes que 

decorrem da participação nos projetos de extensão. 

Figura 02: Saberes constituídos a partir da experiência das ações extensionista. 
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Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

Os tutores manifestaram que a vivência dos alunos nessa situação de 

aprendizagem engendra nos discentes, possibilidades de desenvolvimento de diferentes 

saberes, são eles: técnicas e métodos; significação do aporte teórico na prática; 

empreendimento de novos aporte teórico na prática e conduta profissional. 

 

CONCLUSÕES 

Ficou evidenciado a partir da pesquisa que a experiência em projeto de extensão 

floresceu novos caminhos para que os alunos pudessem aprender a fazer fazendo, 

desenvolvendo técnicas e métodos com base no que aprendiam ao longo do curso. Além 

disso, validou-se muitos conceitos teóricos na prática, havendo a possibilidade de 

significação dos conhecimentos acadêmicos e ainda do empreendimento em busca de 

novos aportes teóricos para superar desafios que surgiam ao longo da ação extensionista. 

Os três elementos citados culminou na formatação de uma nova postura dos discentes, 

passando os discentes a entender que para atuar no campo profissional há a necessidade 

de se assumir na prática docente uma conduta contínua de professor-pesquisador. 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO: 

FORMANDO TECNÓLOGOS E BACHARÉIS PARA A DOCÊNCIA 
 

Úrsula Andréa de Araújo Silva1; Patricia Carla de Macêdo Chagas2 

            

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar sucintamente a experiência do 

Estágio Supervisionado Docente no curso de Licenciatura em Formação Pedagógica para 

Graduados não Licenciados. Inicialmente as três etapas haviam sido planejadas para 

ocorrer com mediação a distância e com momentos presenciais, já que os alunos iriam ao 

campo de estágio para efetivar o estágio, observar uma sala de aula e realizar a regência 

ao final do processo, porém fomos atravessados pela pandemia e tivemos que nos 

reorganizar. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O estágio supervisionado docente é uma etapa significativa no processo de 

formação inicial de professores. Tencionamos apresentar a experiência de Estágio no 

curso de Licenciatura em Formação Pedagógica para Graduados não Licenciados, 

ofertado pelo campus Zona Leste, na modalidade de ensino a distância e em rede com o 

fomento da Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

O curso tem a finalidade de formar tecnólogos e bacharéis para a docência e o 

estágio foi o momento de materializar conhecimentos teóricos/didáticos, estudados ao 

longo do curso com a prática pedagógica em sala de aula. 

Nossa experiência foi pautada num trabalho interdisciplinar com as demais 

disciplinas do curso, resgatando conceitos, aprendizados, reflexões e o saber dos alunos 

dentro das suas áreas específicas. 

Montamos uma equipe composta por duas docentes (as autoras) e cinco tutoras. 

Distribuímos os alunos em grupos de orientação para que o trabalho fosse mais 

concentrado nas especificidades de cada aluno e do seu campo de estágio; tudo sendo 
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pensado, discutido em equipe e posto em prática por todas. Foi um trabalho que deu gosto 

de realizar. 

Tivemos três etapas voltadas para o estágio: na primeira foi realizada a definição 

do campo de estágio e organização da documentação para formalizá-lo; na segunda os 

licenciandos observaram a prática de docente e situações de ensino; e na última tivemos 

a regência de ensino de cada estudante licenciando. Em todas as fases de Estágio tivemos 

relatórios que descreveram as vivências e oportunizaram reflexões teóricas sobre a prática 

em sala de aula. 

Ressaltamos que a experiência vivenciada com os licenciandos estagiários foi 

perpassada pelo novo contexto histórico e social que surgiu com a pandemia, tendo 

suscitado ressignificar o desenvolvimento da segunda e terceira etapas, as quais foram 

realizadas virtualmente. 

Como já trabalhávamos conjuntamente desde o início da oferta, tínhamos uma 

ideia geral de como as etapas funcionariam e tendo sempre como foco a continuidade e o 

progresso dos alunos para solidificarem o diálogo entre teoria e prática e para entenderem 

que, mesmo com todo planejamento, cada sala de aula é única e que não existe receita 

pronta. Assim, tivemos que nos reinventar. 

Os momentos de reinvenção foram possíveis com o apoio da equipe docente e a 

confiança dos alunos para realizarmos as etapas de estágios 2 e 3 de forma remota, já que 

as escolas estavam fechadas. 

Em diálogo com Pimenta e Lima (2010), identificamos, com a experiência, a 

relevância de conhecimentos e saberes que fundamentam a construção da profissão 

docente e relevância destes para a apropriação da docência e, principalmente, 

identificamos processos de ressignificação dos saberes face ao contexto das adaptações 

das atividades virtuais e mobilização de conhecimentos didático-pedagógicos, mesclados 

às áreas técnicas da formação anterior. 

Fundamentados em Garcia (1999), apreendemos que os processos de 

aprendizagem da profissão docente, na formação inicial, são perpassados pelo 

desenvolvimento contínuo de experiências e relações com a profissão, sendo o Estágio 

um campo fértil para essas experiências. 
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CONCLUSÕES 

Entendemos que o Estágio Supervisionado é de suma importância para o 

licenciando, tendo em vista que é nessa etapa em que ele vai relacionar, mais 

sistematicamente, e com vivências concretas de situações de ensino à relação teoria-

prática, que vai precisar planejar e replanejar ações, ajustar-se a um contexto, sendo 

avaliado pelo professor colaborador, pela equipe docente da disciplina e pelos alunos que 

estarão na sala de aula na qual irá estagiar. 

As discussões teóricas e de planejamento da equipe foram muito produtivas e 

relevantes para o êxito do acompanhamento pedagógico aos licenciandos. 

As ações eram realizadas conforme a orientação e distribuição das docentes envolvidas 

nas últimas etapas do Estágio e os alunos eram assistidos na sua individualidade, nos 

permitindo uma trajetória significativa de aprendizados. 

No ensejo das regências de ensino que foram desenvolvidas no formato on-line, 

os depoimentos dos estudantes, pós momento de apresentação de suas aulas, revelaram 

fragmentos destes aprendizados que foram marcantes na formação inicial docente e na 

construção da profissão. 
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UM OLHAR SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DE 

GEOGRAFIA EM SANTA RITA, PARAÍBA 

 
Letícia Luana Dionísio da Silva1; Leandro Paiva do Monte Rodrigues 2; Vera Lúcia Dionísio da Silva3 

            

INTRODUÇÃO 

A Formação Continuada de Professores vem sendo colocada como uma questão-

chave na busca da transformação dos sujeitos em sala de aula e, por isso, cada vez mais 

toma evidência no âmbito da pesquisa educacional. Segundo Chimentão (2009), a 

formação continuada de professores tem sido entendida como um processo permanente 

de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade profissional, realizado após a 

formação inicial, com o objetivo de assegurar um ensino de melhor qualidade dos 

educandos.  

Desse modo, a partir da experiência de uma das autoras como 

formadora/mediadora  do componente curricular de Geografia do município de Santa 

Rita/PB, este trabalho visa anilisar o processo de formação continuada do município 

realizada no período de 2018 a 2019, formação essa que tinha como  objetivos: realizar 

encontros pedagógicos para discussão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

estudos sobre as diretrizes e a legislação educacional vigente, além de iniciar os 

levantamentos e diálogos, objetivando a implementação da BNCC no município.  

Justifica-se o trabalho na consideração que a formação continuada é um processo 

desafiador, principalmente por ser um trabalho com seus pares. Normalmente, é uma 

surpresa de ambas as partes: o desvelamento dos conhecimentos de quem forma e o 

conhecimento dos que estão sendo formados. Além disso, a razão maior que motivou o 

grupo para a apresentação deste artigo constitui a necessidade de se socializar 

experiências sobre a atuação de formadoras, dada as poucas publicações. 

 

A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 

Formação Continuada tem sido apontada como um caminho para a educação 

atingir a qualidade de ensino desejada. Hoje pensar a respeito da formação continuada 
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dos professores consiste na construção de conhecimentos e teorias sobre a prática, a partir 

da reflexão crítica, abandonando o conceito de formação docente como processos de 

atualização que se dão através da aquisição de informações científicas e didáticas (DI 

GIORGI et al., 2010). 

De acordo com Candau (2011), os cursos de Formação Continuada de Professores 

devem reconhecer a necessidade de um profissional que se envolva com o cotidiano da 

escola e que possa intervir na construção e reconstrução dos processos que se 

desenvolvem nas instituições escolares. Com isso, a formação continuada permite ao 

professor discutir, analisar, reformular e experimentar novas técnicas na abordagem de 

atividades na prática almejando alcançar o objetivo principal, o aprendizado do aluno. 

Segundo Tozetto e Gomes (2009), a formação continuada do professor é 

imprescindível, pois para articular teoria e prática, analisando a realidade vivida, há 

necessidade de muita reflexão e estudo sobre o cotidiano de sala aula. Os dois autores 

afirmam que o professor precisa ser provocado a isso, pois é por meio de um continuum 

na sua formação que se chegará a essas conclusões, com isso, à medida que cada educador 

voltar-se para um processo de construção, desconstrução e reconstrução de sua prática, 

tem-se mais qualidade nas escolas brasileiras.  

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei 9.394/96, a 

formação continuada tem por finalidade assegurar aos profissionais da educação o 

aperfeiçoamento da profissão por meio da ação institucional pública (municipal ou 

estadual).  Nesse sentido, verifica-se a relevância da formação de não abranger somente 

as teorias envolvendo a educação ou currículo, mas que alcance o momento de espaço 

aos saberes relacionados às suas experiências, deixando fluir a discussão, análise e 

reflexão a respeito de sua prática pedagógica.  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) traz uma nova proposta para a 

educação: a escola passa ter um documento norteador pautada em uma concepção de 

ensino e aprendizagem organizada por meio do desenvolvimento de habilidades e de 

competências pelos alunos. Esse documento se encontra estruturado em três etapas de 

ensino, sendo elas: Educação Infantil, Ensino Fundamental (que corresponde aos Anos 

Iniciais e Anos Finais) e a última etapa centrada no Ensino Médio. 

Definir os programas referentes à formação continuada para os docentes é 
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competência dos estados, dos municípios e do distrito federal em conformidade com que 

está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. É necessário rever a formação 

inicial e continuada dos professores, para alinhá-las à BNCC; a ação nacional será crucial 

nessa iniciativa, já que se trata da esfera que responde pela regulação do ensino superior, 

nível no qual se prepara grande parte desses profissionais. 

 

METODOLOGIA 

Nosso trabalho baseia-se no estudo de caso, tendo como objetivos analisar o 

processo de formação continuada a partir da experiência da formadora/mediadora do 

componente curricular de Geografia do município de Santa Rita/PB, partindo da 

conjectura da formação continuação realizada de 2018 a 2019. A pesquisa também se 

configura como uma abordagem metodológica pautada na pesquisa qualitativa, desse 

modo, compreendemos que a pesquisa qualitativa se preocupa com aspectos da realidade 

que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação das 

dinâmicas das relações sociais (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

As formações ocorreram com os professores da Educação Básica, do município 

de Santa Rita-PB. Todos os professores de todas as componentes curriculares (incluindo 

gestores, supervisores e readaptados) foram convidados para participarem das formações 

que tinham como finalidade trabalhar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o 

documento norteador das escolas de todo país. Os formadores (pessoas responsáveis pelas 

formações) são professores do próprio município (contratados ou efetivos).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao se falar em formação continuada em Geografia, indagamos primeiro “o que é 

Formação Continuada?” No que tange à formação continuada, devemos partir da 

premissa que a experiência produz saberes na medida em que o educador reflete sobre 

sua própria prática mediatizada pelas práticas de outrem, por meio de diálogos com outros 

colegas ou por meio de leituras produzidas por outros professores. Por esta razão, a 

valorização da experiência na construção de dinâmicas de formação continuada torna-se 

fundamental (ROSA, 2014). 

No município de Santa Rita/PB, diante da implementação da BNCC (2017), 
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sentiu-se a necessidade de criar um setor responsável, assim, surgiu a Equipe de Estudos 

e Formação Pedagógica (EEFORP), formada por professores do município, que ficou à 

disposição da Secretaria de Educação, sendo a responsável por pensar, planejar, articular 

e organizar os encontros de formações. A estratégia inicial em 2018 foi orientar o 

processo de ensino-aprendizagem, informar e garantir uma conversa aberta sobre a BNCC 

para que os professores tivessem dimensão da sua importância nesse processo, durante 

09 (nove) meses; todos os educadores do município (educação infantil e fundamental I e 

II e EJA) tiveram a oportunidade de estudar e aprofundar os conhecimentos.  

No período de fevereiro a maio de 2019, a EEFORP elaborou um projeto piloto 

pensando na perspectiva de formação a distância em ambiente virtual de aprendizagem, 

através da plataforma Google Classroom. O projeto de formação continuada, por meio do 

Google Sala de Aula, foi pensado após uma avaliação dos formadores responsáveis pelos 

encontros. Avaliando todos os dados, constatou-se que as ações concretizadas no ano de 

2018, por meio, apenas, da formação presencial, não contou com a participação efetiva 

dos docentes do município, deixando lacunas no desenvolvimento das atividades, nos 

dados de diagnoses e avaliações. 

Devido a esta contrariedade, surgiu a ideia de trabalhar com a modalidade de 

formação continuada presencial e a distância, tendo, assim, um potencial para atingir um 

número maior de pessoas, compreendendo como uma alternativa viável aos profissionais 

da educação. Nessa perspectiva, foram desenvolvidas e organizadas as salas virtuais para 

a Formação Continuada 2019, por meio da utilização do aplicativo Google Classroom e 

realizados encontros presenciais para treinamento dos profissionais da educação para o 

uso dessa nova ferramenta tecnológica (Imagem 1). 
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Imagem 1: Etapa de desenvolvimento da Plataforma Google Sala de Aula com os professores de 

Geografia. 

 
Fonte: Organização dos autores (2021). 

 

Os profissionais da educação do município, a partir dessa iniciativa, 

demonstraram interesse e esforço em participar da formação continuada, minimizando 

possíveis resistências em relação à formação. Assim, a participação dos professores de 

Geografia, nas atividades e leituras disponíveis na sala virtual, foi acontecendo de forma 

gradativa. Na Imagem 2, abaixo, podemos notar a participação dos professores de 

Geografia na plataforma do Google Classroom, na qual tínhamos 27 inscritos: desses, 19 

professores eram participantes das atividades desenvolvidas. 

 
Imagem 2: Participação dos professores de Geografia na formação a distância – plataforma Google Sala 

de Aula. 

 
Fonte: Organização dos autores (2021). 

 

A participação dos professores de Geografia na plataforma ocorreu de forma 
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positiva, repercutindo na construção de identidade do professor, pois revela dentre outras 

a formalização do saber/dizer científico dos docentes, no seu saber/fazer.  

Com relação às atividades desenvolvidas com os professores de Geografia do 

município, no Google Classroom, visavam discutir temas como: Concepções sobre o 

currículo; Princípio norteador inicial; Competências e habilidades da BNCC; Concepções 

sobre o desenvolvimento e o processo de ensino e aprendizagem (metodologias e 

avaliação); Temas transversais integradores do currículo, como também foram 

compartilhados diversos materiais para leitura. Acrescenta-se que todos os formadores 

(de cada disciplina) envolvidos trabalhavam de forma integrada, ou seja, os materiais 

eram feitos em conjunto e cada disciplina colocava suas especificações.  

Devemos ter em mente, como profissionais da educação, que a BNCC não 

significa abandonar tudo o que foi constituído, mas aproveitar as boas práticas, teorias e 

ideias, usando das boas experiências dos docentes, para que a combinação entre saberes 

e experiências destes profissionais se reúna a esta visão da educação nacional relacionada 

à BNCC. 

 

CONCLUSÕES 

A partir da discussão apresentada, é possível entender que a formação continuada 

a distância de professores é hoje uma realidade que precisa ser pensada. Assim os 

caminhos trilhados nesse artigo mobilizam reflexões sobre a formação docente frente aos 

novos processos de reforma que as políticas educacionais estão passando e, juntamente, 

refletir sobre a prática docente. 

Logo, faz-se necessário referir que as propostas de formação continuada precisam 

ter como premissa a valorização dos saberes dos professores. Dessa forma, buscou-se 

resumidamente levantar dados do universo apontado, assim, como algumas reflexões 

sobre as necessidades formativas dos docentes para atender às novas demandas 

educacionais voltadas para Base Nacional Comum Curricular. 

No caso da formação continuada dos Professores de Geografia de Santa Rita/PB, 

houve uma relevante participação: os docentes compartilharam experiências, angústias e 

saberes. A partir de 2020, ocorreram profundas mudanças na formação continuada, em 

virtude da Pandemia da COVID-19, ressalta-se no abrupto processo de inserção 
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tecnológica. 
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DA UNIVERSIDADE À ESCOLA: O TEMA SAÚDE NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO RIO DE JANEIRO 
 

José Augusto Dalmonte Malacarne1; Pedro Henrique Melo de Carvalho2; Daniella de Brito Alexandria3 

            

INTRODUÇÃO 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Física 

(DCNEF, BRASIL, 2018), a Educação Física (EF) é um campo de conhecimento que por 

meio da motricidade humana, atende às demandas educacionais, da formação humana, do 

lazer, do alto rendimento e da saúde. Este documento, em resumo, orienta os currículos 

universitários, definindo os requisitos básicos à formação profissional, seja aos 

licenciados ou aos bacharéis.  

No contexto escolar, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

9.394/96, p. 20) dispõe que a Educação Física Escolar (EFE), integrada à proposta 

pedagógica, é componente curricular obrigatório na educação básica. Assim, diferentes 

conteúdos, tais como os jogos, esportes, lutas, dança e ginásticas, entre outros, 

configuram a cultura corporal do movimento nas escolas.  

Um dos eixos articulares propostos pelas DCNEF diz respeito à saúde, 

possibilitando a atuação do profissional de Educação Física no Sistema Único de Saúde 

(SUS) e na gestão e administração em saúde. Entretanto, um dos maiores desafios para 

os cursos de licenciatura se esbarra a não inclusão neste eixo, destinado exclusivamente 

aos bacharéis. Desconsidera, assim, a importância da saúde, sobretudo sua promoção, nas 

escolas (PALMA, 2020).   

Inicialmente, reconhece-se esta incoerência na formação de professores de 

Educação Física historicamente, já que a saúde sempre esteve presente nas escolas, 

embora abordada em uma perspectiva majoritariamente biomédica e higiênica. Por outro 

lado, os próprios documentos institucionais e complementares que orientam a Educação 

Física na Educação Básica definem os conteúdos referentes à saúde como obrigatórios. 

Trata-se da Base Nacional Curricular Comum (BNCC), do ano de 2017, do complemento 
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desta base referentes aos Temas Contemporâneos Transversais (TCT), de 2019 e, no 

Estado do Rio de Janeiro, do Documento de Orientação Curricular (DOC-RJ), de 2019.  

É necessário, portanto, que estes documentos – e a organização interna das 

instituições governamentais, universitárias e escolares – estejam em concordância, posto 

que as experiências formativas dos professores ocorrem, em parte, durante a graduação 

e, por conseguinte, têm bastante influência na formação cidadã objetivada atualmente 

pelas escolas. 

Assim exposto, o objetivo deste trabalho foi verificar quais as disciplinas 

direcionadas à Educação pra a Saúde nos currículos dos cursos de licenciatura em 

Educação Física das Universidades Públicas do Rio de Janeiro, bem como, se estas estão 

em consonância com os conteúdos orientados na BNCC, nos TCT e no DOC-RJ, em 

especial, no Ensino Fundamental. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Educação Física (EF), nas escolas, está inserida dentro da Área de Linguagens. 

Desse modo, ela tematiza as práticas corporais (PC) codificadas e manifestadas ao longo 

da história por diferentes sujeitos, corpos, contextos históricos e culturais (BRASIL, 

2017). As PC se manifestam enquanto “fenômeno cultural dinâmico, diversificado, 

pluridimensional, singular e contraditório” (p. 213). No tocante à saúde, a apresentação 

da EF na BNCC enfatiza que “a experiência afetiva das práticas corporais oportuniza aos 

alunos participar, de forma autônoma, em contextos de lazer e saúde” (p. 213). Ainda, 

existem três elementos fundamentais nas PC: o movimento corporal, a organização 

interna e o produto corporal, este último, vinculado "ao lazer/entretenimento e/ou o 

cuidado com o corpo e a saúde” (p. 214).  

A BNCC, em um documento complementar, de 2019, aborda os temas 

contemporâneos transversais (TCT) e, assim como aqueles dispostos nos PCN de 1998, 

também se tem a saúde. A transversalidade, desse modo, não se limita a uma disciplina 

específica, mas integra todos os componentes curriculares a fim de fornecer uma 

formação cidadã frente às principais questões da atualidade.  

Apesar destes esforços, Oliveira e Gomes (2020) constataram que a formação de 

professores de EFE carrega uma forte presença biomédica de saúde, fato este insuficiente, 
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uma vez existente os condicionantes sociais e as demais temáticas imprescindíveis à 

formação dos escolares pautadas na Saúde Coletiva (SC) e na Promoção da Saúde (PS). 

Os autores corroboram com Palma (2020) no que diz respeito aos desafios enfrentados 

pela educação em saúde na EFE, sobretudo pelo impasse da não menção do tema nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (DCNEF). 

Guimares et al. (2015), observaram uma ação pedagógica estritamente biológica 

dos professores de EFE na saúde e na Promoção da Saúde (PS), associando-as à 

prevenção de doenças. Os autores reforçam a necessidade da PS nos espaços escolares, 

entendendo-a como “fenômeno dinâmico, composto pela fisiologia, cultura, ambiente e 

as estratégias de intervenção elaboradas pela sociedade” (p. 115). Parte da ausência da 

PS, nas escolas, se deve às experiências acumuladas pelos professores na graduação 

(GUIMARÃES et al., 2015).  

Recentemente, Montovani et al. (2021) analisaram a produção científica sobre a 

EFE e a saúde. Os autores perceberam que há um esforço científico para ampliar o 

entendimento deste conceito, comtemplando, assim, conteúdo da PS e da SC, embora 

ainda persista a prevalência do enfoque biológico envolvendo saúde na ciência. Na 

formação superior em EF, Silva et al. (2021) evidenciaram que os currículos de EF das 

universidades abordam a saúde em uma perspectiva epidemiológica, fundamentada nas 

ciências biológicas e naturais. Por outro lado, negligenciam os conteúdos referentes à SC 

e à Saúde Pública (SP), assim como o SUS, o que torna a formação profissional 

insuficiente diante das novas demandas sociais. 

 

METODOLOGIA 

Apropriou-se da pesquisa qualitativa, com a análise documental dos currículos de 

licenciatura em EF das Universidades Públicas do Rio de Janeiro: Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (UERJ); Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e; Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Para acesso às matrizes curriculares, seus anos de implementação, assim como as ementas 

dos cursos, acessaram-se os seguintes endereços eletrônicos: http://www.iefd.uerj.br/ 

(UERJ); www.eefd.ufrj.br/ (UFRJ); portal.ufrrj.br/ (UFRRJ) e; http://www.uff.br/ (UFF). 

Todas as ementas foram lidas. Selecionaram-se aquelas direcionadas à “educação para a 
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saúde” ou que abordavam as questões “sociais, coletivas, públicas e culturais envolvendo 

a saúde”.  

Os documentos que orientam a Educação Física na Educação Básica e no Estado 

do Rio de Janeiro foram consultados nos seguintes sítios eletrônicos: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ para a BNCC e para os TCT; 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/implementacao/curriculos_estados/rj_cur

riculo_riodejaneiro.pdf para o DOC-RJ.  

Os dados foram analisados sobre a perspectiva qualitativa, expostos através de 

Quadros, elaborados pelo Microsoft Word 2010. Assim, foram comparados os conteúdos 

sobre saúde que demandam estes documentos para a EFE e como eles são abordados, em 

termos de disciplinas e ementas, na formação dos professores das Instituições de Ensino 

Superior Públicas (IESP) do Rio de Janeiro. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Consultados os arquivos, os dados foram apresentados seguindo uma estrutura 

micro (do que é orientado pelos documentos oficiais de ensino), no Quadro 1, até o macro 

(dos conteúdos abordados nas universidades), conforme apresentado no Quadro 2. 

 
Quadro 01: Orientação sobre o ensino da Saúde no Ensino Fundamental  

BASE NACIONAL CURRICULAR COMUM (2017) 
Competências da 

EFE no Ensino 

Fundamental 

“3. Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas 

corporais e os processos de saúde/doença, inclusive no contexto das atividades 

laborais. 4. Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, 

beleza e estética corporal, analisando, criticamente, os modelos disseminados 

na mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas. 8. Usufruir das 

práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em 

contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a promoção da saúde. 9. 

Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e 

produzindo alternativas para sua realização no contexto comunitário” (p. 223). 
Habilidades a serem 

desenvolvidas6º e 7º 

ano 

(EF67EF09) Construir, coletivamente, procedimentos e normas de convívio 

que viabilizem a participação de todos na prática de exercícios físicos, com o 

objetivo de promover a saúde.  (EF67EF10) Diferenciar exercício físico de 

atividade física e propor alternativas para a prática de exercícios físicos dentro 

e fora do ambiente escolar (p. 233). 
Habilidades a serem 

desenvolvidas8º e 9º 

ano 

(EF89EF08) Discutir as transformações históricas dos padrões de desempenho, 

saúde e beleza, considerando a forma como são apresentados nos diferentes 

meios. (EF89EF09) Problematizar a prática excessiva de exercícios físicos e o 

uso de medicamentos para a ampliação do rendimento ou potencialização das 

transformações corporais. (EF89EF11) Identificar as diferenças e semelhanças 

entre a ginástica de conscientização corporal e as de condicionamento físico e 

discutir como a prática de cada uma dessas manifestações pode contribuir para 

a melhoria das condições de vida, saúde e bem-estar (p. 337).  
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TEMAS TRANSVERSAIS CONTEMPORÂNEOS (2019) 
Temas que são importantes para a atuação do educando na sociedade, abrangendo as esferas locais, 

regionais e globais. Saúde – saúde e educação alimentar e nutricional (p.7).  
DOCUMENTO ORIENTADOR CURRÍCULAR DO RIO DE JANEIRO (2019) 

Este documento, em resumo, está fundamentado na BNCC (2017), logo, tanto as competências 

específicas da EFE quanto as habilidades a serem desenvolvidas no Ensino Fundamental, são as 

mesmas.   
Fonte: Própria (2021), baseado na BNCC (2017), TCT (2019) e no DOC-RJ (2019). 

 

No quadro 2, apresenta-se as disciplinas dos cursos de licenciatura em Educação 

Física direcionadas à educação em saúde, especialmente das questões sociais e coletivas. 

 
Quadro 02: Disciplinas que abordam a Educação em Saúde/Saúde Coletiva nos cursos de Licenciaturas 

das Universidades Públicas do Rio de Janeiro 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (2013) 

Políticas Públicas em Educação Física (obrigatória – 30h): Conceitos e definições de políticas 

públicas; introdução à teoria das políticas; políticas e programas de esporte e lazer no Brasil e no mundo; 

programas de promoção de atividades física para a saúde: origens, características e estratégias.  
Educação e Saúde (eletiva 30 h): Diferentes abordagens da educação e saúde. Educação e saúde direito 

a ser conquistado pela população organizada. Participação da escola nesse processo. Noções básicas dos 

direitos constitucionais no âmbito da educação e saúde. Análise crítica das causas.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (2007) 

Tópicos Especiais Recreação e Lazer (eletiva 30 h): Debate de artigos e projetos, da legislação 

educacional e dos relatos de experiência sobre o tema transversal saúde desenvolvidos pela disciplina 

Educação Física na escola. Produção de materiais para trabalhar com o tema transversal saúde no ensino 

fundamental e médio. 
Educação Física e Saúde (eletiva 60 h): Atividade física no contexto da Política Nacional de Promoção 

da Saúde; Papel do educador físico na promoção de saúde no Sistema Único de Saúde, Escolas e 

Empresas. Noções básicas de elaboração de Projetos relacionados à atividade física e saúde. 
Educação Física, Saúde e Sociedade (eletiva 30 h): [...] Conceitos de saúde e qualidade de vida; 

Promoção da Saúde; O Sistema Único de Saúde; Adesão à prática regular de exercícios físicos; 

Condições socioeconômicas, atividades físicas e saúde; Cultura, atividades físicas e saúde; Violência, 

atividades físicas e saúde; Trabalho, atividades físicas e saúde.  
Fundamentos do Planejamento Esportivo (eletiva 30 h): [...] O esporte como fator de promoção da 

saúde e da qualidade de vida. Dissertar sobre a carta de Ottawa.  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (2006) 

Educação para Saúde (obrigatória 30 h): Conceituação de higiene e saúde coletiva. Teoria e prática 

de educação em saúde: visão crítica e transformadora. O profissional de EF como educador de elementos 

da equipe de saúde. Identificação e análise dos recursos existentes na saúde e suas relações educativas. 

Saúde x doença. Toxicologia e alcoolismo. Educação sexual. Trabalhos e pesquisas sobre educação para 

a saúde. 
Núcleo de Ensino IV – Qualidade de Vida (obrigatória 30 h): Discussão de textos. Elaboração de 

propostas de intervenção para a temática da Saúde: promoção e prevenção da Saúde no contexto escolar. 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (2018) 

A escola prepara para o envelhecimento saudável (optativa 68 h): O processo de envelhecimento e 

as possíveis intervenções através de uma perspectiva biológica, psicológica e social.  
Gênero e sexualidade na escola (optativa 68 h): Conceito de gênero, sexualidade, diversidade, 

orientação sexual, direito a saúde, gravidez, e as infecções sexualmente transmissíveis (IST). 
Prescrição de exercícios físicos para a promoção da saúde (obrigatória 68 h): Os aspectos biológicos 

referentes à promoção da saúde e condição física. 
Educação Nutricional (optativa 60 h): formação de hábitos alimentares, contexto histórico cultural 

brasileiro, Promoção da saúde, ações educativas em Nutrição e o direito humano a alimentação 

adequada. 
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Políticas de Saúde no Brasil (optativa 60 h): atuação do professor de educação física nas escolas, 

fazendo referência à educação em saúde, bem como as definições de saúde do escolar. 
Trabalho multiprofissional em Saúde (Optativa – 40 h): as dimensões, reflexões e conceitos sobre o 

trabalho multiprofissional em saúde, seus limites e potencialidades. 
Atividade Física e Promoção da Saúde (obrigatória 68 h): introduzir os conceitos de saúde e 

promoção de saúde, estudo da epidemiologia da atividade física e suas orientações para prescrição. 
Fonte: Própria (2021), baseado nas matrizes e ementas das universidades investigadas. 

 

CONCLUSÕES 

Ao que parece, as IESP do Rio de Janeiro, nos cursos de licenciatura em EF, 

parecem não estarem alinhadas às demandas educacionais da saúde, posto a comparação 

dos conteúdos ementários e o que é solicitado na educação básica. Com isso, sugerimos 

maiores reflexões deste tema, assim como reformas curriculares dando espaço aos 

importantes – e necessários – aspectos sociais, culturais, políticos e ambientes que 

envolvem a saúde e sua promoção. 
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA PARA O CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA DO IFRN 
 

Elizabete Vanessa Cabral da Anunciação1; Francy Izanny de Brito Barbosa Martins2 

 
INTRODUÇÃO 

Com a crescente demanda de alunos com deficiências nas escolas de ensino básico 

é necessário observar, na realidade atual, como a formação de professores se realiza tendo 

em vista o que prediz a Lei de Diretrizes e Bases Nacional (LDB), Lei Nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, quanto à modalidade da educação especial, que a classifica como uma 

“modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, 

para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação” (BRASIL, 1996, Art. 58).  

Diante desse contexto, neste artigo estaremos refletindo sobre o Curso Superior 

de Licenciatura em Matemática do IFRN, a partir da legislação vigente e dos documentos 

oficiais institucionais, dado que o interesse pelo tema proposto surgiu desde a graduação 

da pesquisadora, em que foi percebido que a matriz curricular obrigatória da Licenciatura 

em Matemática, na época, não abrangia disciplinas básicas que envolviam a temática da 

educação especial e da educação inclusiva, ficando apenas para o componente curricular 

de Libras a função de instruir sobre essas temáticas tão abrangentes.  

A partir de tais inquietações, sentimos a necessidade de analisar se a formação de 

professores em matemática, no Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN), promove mais espaços de aprendizagens sobre essas 

questões dentro da educação superior. 

Desse modo, o presente artigo objetiva analisar os documentos oficiais do IFRN 

basilares ao Curso Superior de Licenciatura em Matemática, para verificar como a 

educação inclusiva para pessoas com deficiência é desenvolvida ao longo do curso, bem 

como analisar os programas das disciplinas, observando se eles abrangem as diretrizes 

emitidas pela legislação, e como a prática educacional está sendo construída em relação 

a essa modalidade de ensino na educação superior. Os documentos utilizados foram: o 

 
1 Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, IFRN-Campus Parnamirim, 

elizabetevanessa@gmail.com 
2 Orientadora de TCC da Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, IFRN-Campus 

Parnamirim, izanny.brito@gmail.com 
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Projeto Político Pedagógico – PPP (IFRN, 2012a) e a Organização Didática do IFRN 

(IFRN, 2012b) em termos institucionais; e o Projeto Pedagógico do Curso Superior de 

Licenciatura em Matemática (IFRN, 2012c). 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Percorrendo a história universal, desde os mais remotos tempos, evidenciam-se 

teorias e práticas sociais segregadoras, inclusive, quanto ao acesso ao saber. Durante 

determinados períodos desse percurso, poucos podiam participar dos espaços sociais nos 

quais se transmitiam e se criavam conhecimentos, em especial, as pessoas com 

deficiência, chamadas de “incapacitadas” ou “inválidas”. Proliferava-se a ideia de que 

essas pessoas não seriam capazes de serem inseridas nas escolas, fazendo com que esse 

grupo ficasse isolado da convivência social. 

Entretanto, a inclusão escolar não pode se limitar a aceitar alunos com 

deficiências nas escolas, mas que também tenha um acolhimento desses grupos de forma 

completa, pensando em suas necessidades e particularidades. Assim, na Constituição da 

República Federativa do Brasil, no seu capítulo III, seção I, Art. 205, nos apresenta: “A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Desse modo, 

com o passar do tempo, a escola passa a ser mais democrática e acessível, tendo como 

fundamento a educação inclusiva que se apresenta como um paradigma educacional 

basilar na concepção de direitos humanos, conjugando igualdade e diferença como 

valores indissociáveis. 

Em 2015, foi sancionada a Lei Nº 13,146, conhecida como a Lei Brasileira da 

Inclusão, em que se discorre sobre o Estatuto da pessoa com deficiência, e no seu Título 

II, Dos Direitos Fundamentais, capítulo IV, Do Direito a Educação, em que nos é 

apresentado as incumbências do poder público em relação à educação a pessoas com 

deficiência. Com isso, em relação ao que diz a Constituição, tivemos muitos avanços em 

um curto período, fazendo com que as escolas e instituições educacionais se adaptassem 

a essas novas mudanças.  

Ademais, tendo em vista toda a discussão sobre a inclusão e o acesso da pessoa 
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com deficiência à escola, é importante observar que o professor deve estar apto, desde a 

sua formação inicial, a atender em sua sala de aula tais sujeitos de direito. Assim, realizar 

uma formação que possibilite o pensar sua prática pedagógica a partir das usas próprias 

inquietações, de modo a superar as dificuldades presentes no ensino, é fundamental. 

Nessa perspectiva, o curso superior de licenciatura pode colaborar como 

formação inicial de professores da educação básica, uma vez que ele possibilita reflexões 

e práticas referentes aos conteúdos de concepções epistemológicas, didática e estratégias 

de aprendizagem diferenciadas, bem como troca de experiências entre docentes e 

estudantes. A formação, neste caso, é percebida como: 

 

Perspectiva de mudança das práticas no âmbito dos docentes e da escola 

possibilita a experimentação do novo, do diferente a partir das experiências 

profissionais que ocorrem neste espaço e tempo orientando um processo 

constante de mudança e intervenção na realidade em que se insere e 

predomina esta formação (WENGZYNSKI; TOZETTO, 2012, p. 3). 

 

Assim, tais reflexões permitem mobilização, buscando favorecer experiências 

educativas que geram práxis em que os seus objetivos passam a contemplar o estudante 

com deficiência em seus aspectos globais. 

Entretanto, ao que se refere a esta formação inicial, de modo geral, os currículos 

dos cursos de licenciatura apresentam ações que, de forma retraída, ampliam 

conhecimentos e concepções a respeito da inclusão escolar aos graduandos. Segundo 

Oliveira e Orlando (2016), em pesquisa realizada sobre a inclusão escolar na formação 

de professores, observou a existência de: 

 

Um número muito restrito de disciplinas que abordam a educação inclusiva, 

indicando pouca atenção à inclusão escolar na formação desses graduandos. 

Porém, o fato de os estudantes cursarem disciplinas que abordam a inclusão 

escolar não significa, necessariamente, que há um conjunto de conhecimentos 

e reflexões solidificados que lhes permitam atuar em uma perspectiva 

inclusiva (OLIVEIRA; ORLANDO, 2016, p. 6). 

 

Desse modo, fundamental se faz observar, a partir de Pimenta (1999), que a 

formação inicial colabora, para os estudantes de licenciatura, no processo de passagem 

de se ver como professor, tendo em vista um repensar sobre os conhecimentos e as 

práticas instituídas nos cursos de formação inicial e, acrescentamos aqui, especialmente, 
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sobre a inclusão de pessoas com deficiência. 

 

METODOLOGIA 

A investigação desenvolvida caracteriza-se como abordagem qualitativa, sendo 

exploratória uma vez que busca responder questões de ordem coletiva, dado que se 

preocupa com a compreensão interpretativa da ação social, levando em conta a 

compreensão, a inteligibilidade dos fenômenos sociais, o significado e a 

intencionalidade que lhe atribuem os atores (MINAYO, 2005). Assim, adotamos para o 

processo de recolha de dados a análise documental, que se constituiu como uma técnica 

valiosa para a investigação, pois expõe as informações obtidas ocorrida na 

documentação direta, desvelando novos aspectos relativos ao problema. 

Esta abordagem possibilitou o aprofundamento do estudo gerando dados 

descritivos e, especialmente, enfocando uma realidade complexa ao analisar a legislação 

nacional (Constituição, LDB, Decretos específicos) e os documentos oficiais do IFRN, 

normativos e pedagógicos, como o Projeto Político Pedagógico (PPP) (2012), o Projeto 

Pedagógico do Curso Superior de Licenciatura em Matemática (2012) e a Organização 

Didática do IFRN (2012), para verificar como a educação inclusiva é desenvolvida ao 

longo do curso, observando o conteúdo e os programas das disciplinas voltadas para esta 

temática. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os documentos oficiais do IFRN, que foram estudados durante a pesquisa, 

colocam os conceitos de educação especial e educação inclusiva quase como sinônimos, 

e não disserta em nenhum momento sobre a educação especial de forma direta e 

independente, diferente de como é visto nos documentos oficiais do Ministério da 

Educação – MEC, pois neles a educação especial é apresentada de forma separada. 

Ao analisarmos o Projeto Político Pedagógico do IFRN, do ano de 2012, vimos 

que a educação especial está inserida dentro do contexto da educação inclusiva, não 

tendo explícito dentro do documento um conceito voltado apenas para ela. O IFRN, 

assim, conceitua a educação inclusiva como “um processo que visa promover o 

desenvolvimento das potencialidades de seus alunos, em uma visão intercultural e 
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sistêmica de educação, nos diferentes níveis e nas várias modalidades de ensino” (IFRN, 

2012, p. 253). 

Constatamos que existe no IFRN uma formação continuada com professores e 

gestores para promover uma melhor adaptação dos educadores a essa nova realidade, 

ainda que essa formação tenha um caráter superficial e não obrigatória para todos os 

professores. A instituição está promovendo ações para cumprir os objetivos da educação 

inclusiva traçados pelo Decreto 6571/08. Com base nisto, entendemos que o PPP, apesar 

de conceituar a educação inclusiva e traçar objetivos em relação ao tema, ainda se 

apresenta vago em relação a aspectos que são necessários para melhor compreensão e 

atendimento aos alunos com deficiência. 

Ademais, na Organização Didática do IFRN, não é usado nenhum dos termos 

citados, sendo utilizado de maneira muito breve o termo “pessoas com deficiência” para 

se referir a tais alunos, focando apenas na questão burocrática em relação à aceitação de 

pessoas com deficiências na instituição e no que é necessária à pessoa com deficiência 

para ter acesso a materiais de apoio necessários. 

No IFRN, como uma instituição que também forma professores, faz-se 

necessário que o discurso da inclusão se amplie para os currículos dos cursos superiores 

de licenciatura. Analisando os componentes curriculares da Licenciatura em 

Matemática, no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), há apenas dois componentes 

curriculares voltados exclusivamente para a temática em questão: Libras, que discorre 

mais particularmente sobre pessoas com surdez ou deficiências auditivas e apresenta as 

noções básicas da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). O outro componente 

curricular, curiosamente, é chamado de Educação Inclusiva, cuja ementa nos apresenta 

tópicos relacionados à educação especial, seu processo histórico e sobre as práticas 

pedagógicas que são necessárias para as necessidades especiais específicas. 

Com isso, percebemos que o currículo do curso superior de Licenciatura em 

Matemática promove disciplinas para o aprendizado dos futuros educadores em relação 

à educação especial, porém tal formação ainda ocorre de maneira muito básica e sem se 

aprofundar nas competências necessárias que o estudante precisará frente às diversas 

deficiências, colocando-o, assim, num local de insegurança que não contribui para o 

melhor desenvolvimento profissional. 
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CONCLUSÕES 

A precariedade da formação do professor em educação inclusiva possibilita 

perceber que é necessário investir na formação inicial de professores, bem como 

programas que visem o desenvolvimento de um trabalho enriquecedor, capaz de 

proporcionar sensibilização e conhecimento na área, de sorte a despertar o professor para 

a promoção do aluno com deficiência, reconhecendo-o como cidadão, sujeito da 

sociedade em que vive e aprende. 

A demanda de alunos portadores de deficiência nas escolas de ensino regular 

vem crescendo, e se faz necessário que os professores e os profissionais que atuam nas 

diferentes áreas que envolvem o processo educacional estejam em concordância de 

objetivos e metodologias para que esse grupo de pessoas, tão historicamente 

negligenciados, possa finalmente ser integrado na sociedade. Para isso, é necessário 

entender as particularidades de cada deficiência e o que essa deficiência vai mudar no 

processo de ensino-aprendizagem.  

Nesse contexto, evidenciamos a urgência de um repensar a formação inicial de 

professores que proporcione recursos necessários para o acolhimento e o 

desenvolvimento dos sujeitos com deficiência, a princípio, dentro das escolas, e 

posteriormente na sociedade. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES E DIVERSIDADE CULTURAL: 

APRESENTAÇÃO DE RECURSOS LÚDICOS JAPONESES AOS 

EDUCADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

Cecília Massako Nomiso1; Maria do Carmo Monteiro Kobayashi2 

            

INTRODUÇÃO 

A diversidade cultural não é um fato recente na realidade brasileira; é tema 

causador de variados embates desde os tempos da descoberta pelos portugueses, e que 

não possui espaço igualitário nos documentos legais, nem nas ações do dia a dia da 

população. Essa desigualdade de oportunidades pode ser verifcada na Lei de Diretrizes e 

Bases (1996), em seu Art. 26, favorecendo determinadas culturas em relação a outras, 

como a cultura japonesa. 

Assim, esse estudo buscou entender qual diversidade cultural abordada pelos 

educadores em escolas de educação infantil de uma cidade do interior de São Paulo, 

receptora de famílias de imigrantes japonesas desde o ano de 1914, e se eles apresentavam 

os costumes nipônicos a suas crianças. Tal levantamento de dados envolveu 31 

professores da rede municipal que responderam a um Google Forms e, a partir dessas 

informações, elaboramos um curso para apresentar alguns elementos da cultura do Japão 

de maneira on-line e por meio das TDICs (Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação) e do ERE (Ensino Remoto Emergencial) (DUARTE; MEDEIROS, 2020). 

A ação foi planejada sob a hipótese que não se é trabalhada a diversidade cultural 

para além das africanas, indígenas e dos povos colonizadores na educação infantil e, dessa 

forma, propiciar ferramentas e formação a esses educadores. Assim, é possível permitir 

não somente a apresentação e a vivência com elementos da cultura oriental japonesa, mas 

ampliar a ideia de conhecimento das diferentes identidades por meio de formações ou 

projetos semelhantes a esse. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para a realização dessa pesquisa, tivemos como base teórica para o estudo 

 
1 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Docência para a Educação Básica, Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP/Bauru, c.nomios@unesp.br 
2 Livre Docente em Ensino de Arte: Linguagens da Criança, pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
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documentos oficiais da educação como as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Infantil (2010), as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013) 

e a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), dos quais retiramos o direito ao 

conhecimento das diversas culturas diferentes à sua identidade e de legislações como a 

LDB 94/96 (BRASIL, 1996, Art. 26, § 4), na qual a proposta pedagógica deverá 

considerar “as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo 

brasileiro”, porém, abordar de maneira especial as culturas europeias, indígenas e 

africanas. Nesse parágrafo, inserimos nossos questionamentos sobre a garantia e a 

viabilidade do ensino da diversidade cultural no ambiente escolar e social, expresso na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em que afirma que protegerá 

todas as manifestações culturais dos povos participantes do processo de construção do 

país. 

Quanto à elaboração da formação on-line aos educadores, empregamos autores 

sobre metodologias ativas de ensino (MORAN, 2018), ERE (DUARTE; MEDEIROS, 

2020), uso de ferramentas digitais (MOONSHOT EDUCAÇÃO, 2020) e conhecimentos 

adquiridos em bolsa de estudos da Japan International Cooperation Agency (JICA) 

realizada pela pesquisadora em 2018.  Para coletar os dados relativos à diversidade e 

vivências culturais dos participantes da pesquisa, empregou-se o questionário 

(MARCONI; LAKATOS, 2008), e as formas de interpretação qualitativa da pesquisa 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

 

METODOLOGIA 

A presente pesquisa possui abordagem qualitativa do tipo estudo de caso (YIN, 

2005), e tem o objetivo de conhecer as propostas educativas relacionadas à apresentação 

da diversidade cultural para as crianças da educação infantil. Elaboramos e enviamos o 

Google Forms “DECOLONIZAÇÃO DA CULTURA JAPONESA NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL: um estudo de caso” em alguns grupos de WhatsApp com professores da rede 

municipal. Aos respondentes do questionário on-line, fez-se a proposta de um curso de 

formação aos educadores com o tema “Apresentação de Elementos da Cultura Japonesa 

para a atuação na Educação Infantil”, formando um grupo com 28 professores da 

educação infantil, educação especial, especialista em arte e em gestão. 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

 O curso foi definido com quatro encontros síncronos coletivos via Google Meet, 

com duração de duas horas cada e finalizado até o presente momento três deles, com o 

último programado para meados de abril de 2021. Além desses encontros, foram 

produzidos materiais para pesquisas e consultas em momentos de estudos assíncronos 

individuais, dividos em 6 Padlets e disponibilizados em Gloogle Classroom, e-mail e 

grupo de WhatsApp, que além de canais para acesso de materiais, também foram 

utilizados como via de comunicação e plantão de dúvidas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No decorrer de duas semanas, obtivemos 31 respostas das quais a grande maioria 

(93,5%) afirmou incluir atividades sobre as diferentes culturas, contudo, apenas um 

pequeno grupo (16,1%) respondeu abordá-las como tema principal da ação educativa, e 

os demais afirmaram ter apresentado como temas de datas comemorativas, como tema 

transversal nas atividades, ou de acordo com a necessidade do professor. Ao perguntar 

sobre ações anteriores que tivessem como temática a cultura japonesa na escola que 

trabalham atualmente, a maioria respondeu de forma negativa, ou de desconhecimento, 

sendo que apenas um quarto das respostas apontou positivamente, conforme a Figura 1. 

 
Figura 1: Porcentagem de apresentação da cultura japonesa na unidade escolar onde trabalha.

 
Fonte: Própria (2021). 

 

Ao questionar o motivo por não se apresentar essa cultura, 58,1% dos participantes 

alegaram não ter conhecimento sobre a Cultura Japonesa a ponto de poder ensinar à suas 
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crianças. Mediante as respostas dos professores, consideramos que as nossas hipóteses 

estavam se confirmando, sobre a dificuldade ou quase ausência da manifestação desses 

costumes dentro da escola, pois nas respostas positivas dos participantes, 50% relataram 

ser atividades referentes ao Centenário da Imigração Japonesa no Brasil (2008), passados 

mais de dez anos da proposta. 

Diante aos dados coletados e os pressupostos das pesquisadoras, a oferta de um 

curso sobre elementos lúdicos da cultura japonesa veio ao encontro das necessidades dos 

educadores que desde o primeiro encontro síncrono, em fevereiro deste ano, 

demonstraram interesse e curiosidade em aprender os diversos elementos da cultura como 

a história, a culinária, os mukashibanashi 昔話 (lendas antigas), o Kawariehon 変わり絵

本 (livro articulado), o Kamishibai 紙芝居 (teatro de papel) e os outros recursos lúdicos 

presentes no protótipo do produto educacional da pesquisadora: CULTURA JAPONESA 

NA EDUCAÇÃO NFANTIL: interação por meio de ações e recursos lúdicos, contendo, 

além dos itens anteriormente citados, as músicas infantis, os brinquedos, os sete 

mukashibanashi e as lâminas de kamishibai para impressão. 

Ao final de cada encontro, foi proposta aos educadores a produção de recursos 

pedagógicos para utilizarem em suas ações cotidianas em sala de aula como o 

kawariehon, o kamishibai e o seu butai (palco). Foram compartilhadas diferentes Padlets 

com informações diversificadas e também vídeos extras e sites complementares para 

auxiliar nas produções dos participantes. Solicitamos o preenchimento de novos Google 

Forms para avaliarem a metodologia, os conteúdos e a atividades propostos e expostos 

durante as aulas dialogadas e obtemos o resultado parcial, até o final do terceiro encontro, 

de unanimidade (100%) de satisfação com a ação, apresentando produções criativas e 

originais disponibilizadas no Padlet: Apresentação de elementos da Cultura Japonesa. 
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Figura 2: Painel inicial do Padlet: Apresentação de elementos da Cultura Japonesa. 

 
Fonte: Própria (2021). 

 

Os dados coletados com o registro dos participantes e, posteriormente, analisados 

apontam o desconhecimento pelos participantes de outras culturas e, nesse caso, a 

japonesa. Assim, as multiculturas não são exploradas pelos educadores devido ao 

desconhecimento causado pelo intenso processo de aculturação vivenciado no início do 

século XX, pelos brasileiros, como apontado por Cortes (1958), mas que essa consciência 

identitária vem se modificando e se desvinculando do caráter monocultural homogênio, 

permitindo-se a busca e inclusão de práticas educativas das diversas culturas, como afirma 

Candau (2018), e realizadas durante a formação dos professores apresentada nesta 

pesquisa. 

Como partilhar algo desconhecido? As observações realizadas no decorrer dos 

encontros trouxeram-nos indicativos do interesse e da necessidade de conhecer outros 

povos, outros costumes que ficaram patentes com os questionamentos, os exemplos dados 

pelos professores, e que podem ser conferidos na Figura 2 – Padlet. Acreditamos que tais 

fatos são indicativos de tais afirmações. 
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CONCLUSÕES 

Apesar dos novos desafios impostos pelo ERE, dos novos aprendizados e 

atualização dos docentes no que se refere ao uso e domínios das TDICs, percebeu-se 

claramente a importância e a necessidade de formação continuada do professor em todos 

os sentidos: seja para mediar o processo de ensino aprendizagem de suas crianças, para 

participar e realizar atividades de capacitação profissional nos meios digitais, ou para 

simplesmente conhecer e entender melhor o outro. 

Diante do contexto pandêmico, concluímos de maneira parcial que a pesquisa 

sobre a formação docente, em relação à diversidade cultural, trouxe para os participantes 

novas conquistas e novos conhecimentos, e que podemos afirmar como sendo positivo, 

pois foi possível identificar as deficiências nos conhecimentos dos educadores e, a partir 

dos seus interesses, executar uma ação capaz de ampliar suas experiências e vivências 

com o diferente e o desconhecido da cultura nipônica. Ressaltando que, para além do 

conhecimento de outra cultura o universo dos participantes foi ampliado pela necessidade 

dos meios digitais como suporte para as ações planejadas e realizadas, o que sem eles não 

seria possível em meio ao mundo pandêmico. 

As dificuldades de comunicação pelo distanciamento social não impediram que a 

formação ocorresse de maneira satisfatória devido ao uso e exploração das TDICs de 

forma produtiva, tanto nas pesquisas e nos estudos dos materiais disponibilizados, como 

no compartilhamento dos conhecimentos novos adquiridos pelos professores. 
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FORMAÇÃO DE FUTUROS PROFESSORES DE MATEMÁTICA NA 

MODALIDADE A DIST NCIA PARA O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS 
 

Elivelton Henrique Gonçalves1; Sarah Mendonça de Araújo2; Fabiana Fiorezi de Marco Matos3 
          

INTRODUÇÃO 

A crescente e atual expansão tecnológica digital tem provocado mudanças rápidas 

em nossa sociedade, em suas formas de organização, de produção de bens, de comércio, 

de lazer, de ensino e aprendizagem. Esse universo repleto de tecnologias, no qual estamos 

inseridos, também tem influenciado a vida de todos. Tais influências não estão limitadas 

apenas ao acesso e à utilização de determinado equipamento digital, mas também, e em 

consequência disso, ao fato das tecnologias digitais, gradativamente, estarem sendo 

incorporadas à cultura existente e transformando o comportamento das pessoas, o que 

tem favorecido o surgimento de novos hábitos e formas de comunicação, novas maneiras 

de trabalhar e de se organizar. O contexto histórico e social contemporâneo tem sido, de 

modo cada vez maior, marcado pelo on-line, pela conectividade, por variados aparatos 

tecnológicos digitais, que integram e têm presença intensificada na vida de grande parte 

das pessoas desde muito cedo. 

Nas escolas esse cenário não é diferente, o perfil de grande parte dos estudantes 

que hoje chegam à escola se alterou, e foi transformado pelas tecnologias digitais que, 

constantemente, se inovam: “O universo cultural no qual estão imersos crianças e jovens 

em idade escolar é transformado pelas novas tecnologias. Se antes era apenas e fortemente 

a televisão, hoje são os computadores – cada vez menores e mais potentes – [...]” com 

acesso à internet (LOPES, 2010, p. 36, grifo da autora). 

No ensino de Matemática, compreendemos que a utilização das tecnologias 

digitais pode impulsionar mudanças na dinâmica de sala de aula e nos modos de ensinar 

e aprender os conceitos matemáticos. Entretanto, não se trata de uma perspectiva de se 

utilizar essas tecnologias apenas como apoio às aulas para torná-las mais “interessantes”, 

lúdicas ou para quebrar a rotina das aulas convencionais, tampouco disponibilizar ao 

aluno um software, por exemplo, no qual ele possa realizar inúmeros cálculos 

instantaneamente e anotar resultados; mas sim, a partir da proposição de situações de 
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ensino, intencionalmente organizadas pelos professores, explorar o desenvolvimento e a 

representação do conhecimento matemático com o auxílio desses instrumentos digitais e 

valorizar a interação entre estudante e professor. 

Para tanto, parece-nos que uma possibilidade para que ocorra a integração de 

tecnologias digitais ao processo de ensino e aprendizagem de Matemática, seria pensar a 

abordagem de tais tecnologias já nos cursos de formação de futuros professores. Isso 

poderia se constituir mediante a criação e desenvolvimento de espaços de aprendizagem 

nas Licenciaturas em Matemática que mobilizem um movimento de formação docente 

marcado por propostas que permitam momentos de vivência e de exploração das 

tecnologias digitais “para a e na sala de aula” (MARCO, 2009, p. 20, grifos da autora). 

Os crescentes avanços das tecnologias digitais influenciaram, também, o 

desenvolvimento da educação superior a distância no Brasil. Houve nos últimos anos no 

país, afirmam Zabel e Almeida (2015) e Gonçalves e Marco (2020), uma significativa 

expansão na oferta de cursos de formação de professores de Matemática por meio da 

Educação a Distância (EaD), a qual encontrou maior força associada ao uso da internet 

como forma de comunicação e interação nos cursos. E, para além de um processo 

formativo por intermédio de tecnologias digitais, é necessário ainda um processo de 

formação para as tecnologias digitais, o que pressupõe, em nosso entendimento, a 

proposição e o desenvolvimento de situações de ensino e aprendizagem carregadas de 

intencionalidade por parte do proponente a esse fim, independentemente da modalidade 

educacional (GONÇALVES; MARCO, 2020). 

Atentos a estas questões, encontram-se em desenvolvimento duas teses de 

Doutorado em Educação na Universidade Federal de Uberlândia, e este texto consiste em 

um breve recorte de algumas leituras iniciais no âmbito de uma delas. Aqui nosso objetivo 

é apresentar em poucas palavras uma reflexão sobre a formação de futuros professores de 

Matemática na modalidade a distância para o uso de tecnologias digitais em suas futuras 

salas de aula. Parece-nos urgente e inadiável essa discussão, principalmente ao 

considerarmos que, em uma sociedade cada vez mais tecnológica, não é mais possível 

que as tecnologias digitais sejam ignoradas no contexto escolar, tampouco empregadas 

como modismo. E, ainda, considerando-se a EaD, com suas tecnologias, uma modalidade 

que tem formado professores, em particular, de Matemática, em diferentes regiões do 
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nosso país, parece-nos também imprescindível pensar nesta discussão para esse contexto 

de formação.  

 

METODOLOGIA 

Este estudo segue os princípios da pesquisa qualitativa e se propõe a realizar uma 

breve revisão bibliográfica buscando aprofundar conhecimentos a partir do estudo da 

literatura pertinente (BARROS; LEHFELD, 2000). Desse modo, buscamos fomentar e 

contribuir com a discussão sobre a relevância da formação de futuros professores de 

Matemática na modalidade a distância para a utilização das tecnologias digitais em sua 

futura ação docente. 

 

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA NA MODALIDADE A 

DIST NCIA FRENTE AS TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Embora conhecida no Brasil ao menos desde o início do século 20, oficialmente, 

as bases legais da EaD no país foram estabelecidas em 1996, pelo artigo 80, da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que foi regulamentado, mais recentemente, pelo 

Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017. Esse Decreto conceitua a EaD como: 

 

[...] a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 

processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com 

políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, e 

desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação 

que estejam em lugares e tempos diversos (BRASIL, 2017). 

 

Com o advento das tecnologias digitais, em especial da Internet, mudou 

significativamente a maneira de pensar e fazer EaD, gerando-se uma nova configuração 

à essa modalidade educacional (ZABEL; ALMEIDA, 2015). Se antes os cursos e a 

comunicação na EaD realizavam-se por meio da entrega de correspondência, materiais 

impressos, fitas de áudio e transmissão de aula via satélite, hoje têm sido empregados, 

fundamentalmente, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), plataformas on-line 

interativas com múltiplas ferramentas que permitem interações síncronas e assíncronas.  

Nesse sentido, a formação inicial ou continuada de professores na EaD, ocorre 

principalmente via AVA. Esses Ambientes, segundo Viol e Miskulin (2013), têm-se 
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apresentado como locais favoráveis à composição de ambientes formativos, que podem 

propiciar e potencializar aspectos referentes à formação de professores.  

Freitas (2014) afirma que seja na formação inicial seja na formação continuada de 

professores de Matemática a distância, a busca incessante deve se direcionar no sentido 

de encontrar estratégias e dinâmicas que, de fato, envolvam o professor em serviço ou o 

futuro professor, permitindo que eles encontrem/formem uma identidade profissional.  

Com relação a formação para as tecnologias digitais, acreditamos na necessidade 

dos cursos de graduação em Licenciatura promoverem formação para a utilização das 

tecnologias digitais. Contudo, refere-se a uma formação que possibilite ao “futuro 

professor ampliar a sua visão de mundo acerca das tecnologias, modificando e, ao mesmo 

tempo, fortalecendo a sua relação com as mesmas e, conscientemente, optar pela melhor 

forma de integrá-las à sua prática educativa” (LOPES, 2010, p.42). 

Trata-se de formar o professor também para o uso das tecnologias digitais, por 

meio de um trabalho integrado com os conteúdos matemáticos, possibilitando-o não 

apenas condições de escolher adotar ou não essas tecnologias, mas o desenvolvimento de 

uma formação crítica e reflexiva que evite conceber as tecnologias como instrumentos 

triviais para quaisquer finalidades (LOPES, 2010). Isto é, há a necessidade de os cursos 

oferecerem ao futuro professor momentos de vivência e reflexão teórico-metodológica 

acerca dessas tecnologias e, ainda, a possibilidade de produzir suas próprias atividades, 

apropriando e aliando as tecnologias digitais ao ensino de Matemática. 

Com relação à utilização de tecnologias digitais nos cursos de Matemática a 

distância, Zabel e Almeida (2015) apontam duas frentes: (i) estão presentes no AVA, com 

destaque aos fóruns de discussão e chats, ou seja, como forma de interação entre 

professor, tutor e aluno e, (ii) estão relacionadas com o uso de vídeoaulas e softwares 

matemáticos como material de apoio aos conteúdos disponibilizados no AVA. É possível, 

afirmam Zabel e Malheiros (2015), que esses futuros professores levem consigo essa 

experiência, esse contato, com a comunicação online e o material disponibilizado no 

AVA para sua prática profissional, utilizando as tecnologias digitais com criatividade e 

desenvolvendo ações educativas. 

Acreditamos também que quando os professores têm situações de vivência, 

exploração e reflexão sobre a utilização das tecnologias digitais em seu processo de 
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formação, há maiores possibilidades de proporcionarem, aos seus futuros alunos, uma 

aprendizagem mais significativa por meio do uso das tecnologias digitais, pois 

 

[...] não podemos correr o risco de desenvolver mecanismos para alfabetizar 

mecanicamente a população para o uso dessas tecnologias e, com isso, 

estarmos formando, num futuro bem próximo, um novo contingente de 

analfabetos, agora os analfabetos funcionais digitais, aqueles que serão meros 

operadores das máquinas, que aprendem a usar as tecnologias como simples 

instrumentos mas que, no fundo, vão estar permanentemente na parte de baixo 

dessa pirâmide social que continua com a mesma formatação, dando muito a 

poucos e quase nada a quase todos. Penso que os programas de EaD são 

fundamentais como possibilidade de estabelecimento de uma grande rede, que 

articule o sistema público de ensino e as universidades públicas, em especial 

as faculdades que formam professores (PRETTO, 2001, p. 49). 

 

Assim, almeja-se uma formação que promova a integração das tecnologias digitais 

nas ações de ensino dos futuros professores (CABANHA; SCHERER, 2014). Nesse 

sentido, Schiller, Lapa e Cerny (2011) consideram que os cursos a distância devem 

considerar as tecnologias digitais, “ao mesmo tempo, objeto de estudo e ferramenta de 

ensino” (p. 5). Diante dessas colocações, entendemos que, ao se promover na EaD 

estratégias formativas que envolvam as tecnologias digitais, os licenciandos terão a 

possibilidade de as explorarem tanto como atividade formativa, proposta pelas 

disciplinas, como também uma ferramenta de ensino frequentemente utilizada pelos seus 

professores em sua formação. Desse modo, os futuros docentes poderão, a partir de suas 

experiências enquanto licenciandos, discernir criticamente sobre a incorporação das 

tecnologias digitais em sua prática docente. Cursos de formação inicial de professores 

que promovam reflexões, contato e vivências sobre/com as tecnologias digitais nos 

“processos de ensino e aprendizagem, podem ser um caminho para que tais tecnologias 

cheguem, de fato, às aulas de Matemática” (ZABEL; MALHEIROS, 2015, p.128). 

Desse modo, consideramos que a participação de (futuros) professores em 

situações de formação que privilegiam experiências e vivências educativas com as 

tecnologias digitais podem permitir que, gradativamente, os docentes se apropriem dessas 

tecnologias em/para sua prática de sala de aula (VIOL; MISKULIN, 2013). Entretanto, 

defende-se uma apropriação de maneira crítica e reflexiva, que conduza a novas formas 

de exploração do conhecimento matemático. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Acreditamos que na formação inicial e/ou continuada dos professores de 

Matemática, seja de grande importância a criação de um diálogo, uma conexão entre os 

conhecimentos matemáticos e as novas tecnologias, aliando os recursos tecnológicos às 

experiências e conteúdos no ambiente escolar, além de despertar nos licenciandos a 

curiosidade, a pesquisa, o incentivo ao novo e a postura criativa frente as tecnologias 

digitais. 

No contexto da EaD, entendemos que há a necessidade de não apenas oferecer aos 

licenciandos formação por meio de recursos tecnológicos, mas também proporcionar 

formação acerca da utilização de tais tecnologias, de modo a auxiliá-los à uma possível 

inserção delas em sua futura prática docente. Acreditamos que tais experiências 

formativas durante o processo de formação sejam de fundamental importância, pois 

podem possibilitar que os professores desenvolvam conhecimentos que darão base para 

a proposição de ações educativas com o uso das tecnologias digitais no ensino da 

Matemática.  

Nesse sentido, cremos ser extremamente relevante existir um trabalho cuidadoso 

e intencional na organização do ensino de disciplinas nos cursos de licenciatura, 

independente da modalidade educacional e da área. Uma organização que proponha e 

desenvolva, efetivamente, situações de ensino ao longo do curso que busquem o 

desenvolvimento integrado de conhecimentos relativos ao campo específico de formação, 

ao exercício da profissão docente e conhecimentos técnico-didáticos-pedagógicos 

pertinentes ao uso das tecnologias digitais. 
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LEITURAS PARA PROFESSORES: ANÁLISE DE MANUAIS QUE ENSINAM 

A ENSINAR A PARTIR DE 2010 
 

Yan Soares da Silva1; Léia de Cássia Fernandes Hegeto2;  

            

INTRODUÇÃO 

As leituras que têm como objetivo ensinar a ensinar constituem-se como etapa 

importante na formação e atuação do professor, independente da disciplina ou nível de 

ensino na qual atua. Nessa pesquisa, buscou-se responder às questões: quais têm sido as 

temáticas propostas à formação de professores nesses últimos anos? O que os livros e 

manuais endereçados ao professor têm trazido como temáticas do campo pedagógico e 

do trabalho em sala de aula?  

Convém explicitar que os livros a que referem-se nessa pesquisa também podem 

ser chamados de manuais pedagógicos, pois são livros elaborados com o objetivo de 

trazer reflexões e orientar a prática, ou seja, o ensinar a ensinar fundado em 

conhecimentos e em um conjunto de saberes e temáticas necessárias à atuação do 

professor. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Ao examinar manuais para professores, não se deve compreendê-los apenas em 

sua materialidade como objeto, mas também nos significados que decorrem de sua 

inserção nos processos sociais, especialmente nos diferentes processos que constituem a 

escolarização. Consequentemente, tem-se como preocupação, evidenciar os conteúdos 

endereçados aos professores, podendo conhecer as referências, bibliografias e os modos 

de pensar o espaço e o tempo escolar e os desafios colocados aos docentes. Estes livros 

“estão unidos pelo propósito comum de formar futuros professores [...]” (GARCIA, 

SILVA, 2019). 

Na pesquisa ora apresentada defende-se que os manuais pedagógicos podem ser 

entendidos como elementos do código disciplinar da Pedagogia e Prática Docente. Pode-

se afirmar que, foi com base nos conhecimentos e discussões das temáticas propostas nos 

manuais e livros que se imprimiram determinadas características, códigos, regras e 

 
1 Graduando em Pedagogia, Universidade Federal do Paraná, yansoaressilva44@gmail.com 
2 Professora Adjunta A, Universidade Federal do Paraná, leiahegeto@hotmail.com 
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normas tanto nas  nas leituras quanto nas disciplinas escolares dos currículos dos cursos 

de formação de professores.  

Os manuais cumprem a função de mediação e artefatos na cultura escolar. Os 

manuais, ao tratar de questões relacionadas à cultura e prática do professor, têm-se 

caracterizado como elementos reveladores do modo de se pensar e organizar o ensino e a 

ação escolar. Sabe-se que essas leituras de professores expressam ideias e anseios do que 

se espera do professor em cada período, possibilitando, o entendimento de questões 

específicas da formação de professores nesses últimos anos.  

 

METODOLOGIA 

O início da pesquisa de caráter qualitativo e documental foi marcado pelo estudo 

exploratório de manuais pedagógicos e livros voltados à formação e prática docente, 

publicados a partir de 2010. Para tanto, foi proposta a análise de sumários de livros de 

Pedagogia e Prática Docente publicados nesses últimos anos, pois, por meio da leitura do 

sumário de um livro é possível ter uma visão geral e os temas abordados nos 

livros/manuais pedagógicos. Os manuais selecionados foram submetidos à análise de 

conteúdo segundo Bardin (2011) como técnica de análise dos dados. Desse modo, a 

primeira etapa da pesquisa correspondeu a pré-análise e leitura flutuante dos livros. Foi 

realizada a enumeração, indicando a frequência com que os temas apareceram nos livros 

e a quantidade de capítulos. Após essa etapa, foi realizada a etapa de categorização e 

interpretação dos resultados. Tentou-se revelar as temáticas recorrentes e os 

conhecimentos priorizados na formação de professores nesses últimos anos a serem 

apresentados a seguir. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nos livros publicados a partir de 1980 verificou-se que a Pedagogia é defendida 

como uma ciência que fundamenta e dialoga com a prática docente. Os livros/manuais de 

Pedagogia e Prática Docentes selecionados têm como principal característica o debate 

sobre as práticas e saberes pedagógicos considerando-se a multidimensionalidade do 

ensino. De um modo geral, os livros pesquisados revelam o que já tem sido afirmado por 

Franco (2012), Libâneo (2010) e Pimenta (1996) de que a Pedagogia é a ciência da 
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Educação e tem um papel amplo de organizar a educação em relação aos seus tempos e 

espaços. 

A reflexão sobre as temáticas abordadas permite compreender as ênfases nas 

práticas educativas e as finalidades estabelecidas em cada momento histórico. São 

apresentados quatorze livros (L) selecionados para a pesquisa: L1 - Prática docente: a 

abordagem de Reggio Emilia e o trabalho com projetos, portfólios e redes formativas. 

PROENÇA (2019) L2 - A Boniteza de Ensinar e a Identidade do Professor na 

Contemporaneidade. Autor: BARBOSA (2015). L3 - Práticas Inovadores na formação de 

professores. ANDRÉ (2016). L4 - A Boniteza de Ensinar e a Identidade do Professor na 

Contemporaneidade. BARBOSA (2018). L5 - Formação Docente: Tendências, saberes e 

práticas.  JUNGES (2017). L6 - Trabalho do Professor e Saberes Docentes. VOSGERAU 

(2012). L7 - Por que ensino, como ensino? Autor: DOMINGUES (2017). L8 -  Pedagogia 

e prática docente. FRANCO (2012). L9 -  Formação de professores: Teoria e prática 

pedagógica. FERREIRA (2014). L10 -  Inquietudes pedagógicas da prática docente. 

SCHWARTZ (2014). L11 -  Ação Formativa Docente e Práticas Pedagógicas na Escola. 

TACCA (2016). L12 -  Profissão docente: formação, saberes e práticas. DANTAS (2019). 

L13 -  Ensaios sobre a aula: narrativas e reflexões da docência. ARAÚJO (2010). L14 - 

Docência, formação e práticas: Experiências e Pesquisas. PIMENTA (2019). 

 

Temática 1 - Formação inicial e continuada de professores 

A temática “Formação inicial e continuada de professores”, aparece em 12 dos 14 

livros/sumários selecionados. Quanto a quantidade de capítulos, no total são 97 capítulos 

que tratam desse tema. Os livros são: L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L12, L13, L14. 

Nos sumários há títulos que tratam de questões relacionadas às Políticas para formação 

de professores,  Tecnologia na formação de professores, Formação no PIBID, Formação 

para a Educação Infantil: letramento, alfabetização, leitura, entre outros temas. Autores 

como NÓVOA (1992), ZEICHNNER (1993), ALARCÃO, ROLDÃO (2014) têm 

revelado, que a escola é um espaço privilegiado à formação continuada do professor. A 

quantidade de sumários e capítulos sobre o tema evidenciam a importância e condição 

sine qua non da formação inicial e continuada na ação do professor e pedagogo. 

 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

Temática  2 - Início da carreira docente 

A temática "Início da carreira docente”, aparece em 2 dos 14 sumários 

selecionados. Quanto a quantidade de capítulos, são apenas 3 capítulos que tratam desse 

tema. Os livros são: L3 e L12. Chamou à atenção a pequena quantidade de livros/manuais 

que tratam desse tema. pois, geralmente a inserção na docência é um momento importante 

para o professor, é um período marcado por questões de dúvida e tensão. Quando se está 

diante de uma nova função espera-se um apoio específico e direcionado por parte da 

equipe pedagógica e de professores mais antigos. É durante os primeiros anos de inserção 

na docência que o professor busca incorporar, compreender e se integrar de maneira mais 

densa à cultura docente, a cultura escolar e se familiarizar com os códigos e normas da 

profissão. 

 

Temática 3 - Professor Pesquisador e professor reflexivo 

A temática “Professor pesquisador e professor reflexivo”, aparece em 2 dos 14 

sumários selecionados. Quanto à quantidade de capítulos, são 7 capítulos que tratam desse 

tema. Os livros são: L8 e L12. Nestes capítulos são abordadas questões como: Prática e 

Ação de Pesquisa e Docência e Pesquisa. Dada a ênfase nesses últimos anos sobre o 

conceito de Professor Pesquisador nas pesquisas da área da educação, considerou-se 

pequena a quantidade de livros que tratam a temática. Defende-se que ser um profissional 

crítico reflexivo é condição para ser um bom professor. 

 

Temática 4 - Práticas inovadoras no ensino 

A temática “Práticas inovadoras no ensino”, aparece em 8 dos 14 sumários 

selecionados. Quanto à quantidade de capítulos, são 18 capítulos que tratam desse tema. 

Os livros são: L2, L3, L5, L6, L9, L10, L13, L14. Nestes capítulos são abordadas questões 

como: Tecnologia e ensino; Violência na escola; Educação para surdos; Estimular o 

desenvolvimento de competências socioemocionais. A presença de novas tecnologias, a 

inserção de mídias e a necessária adequação de novas metodologias e estratégias didáticas 

à sala de aula mostram cada vez mais um movimento de reinvenção da escola. Por tanto, 

as práticas inovadoras podem contribuir com uma prática mais dialógica, dinâmica, 

indagadora e curiosa, que tenha presente a diversidade de saberes. 
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Temática 5 - Cultura escolar 

A temática “Cultura escolar”, aparece em 5 dos 14 sumários selecionados. Quanto 

à quantidade de capítulos, são  nove capítulos que tratam desse tema. Os livros são: L2, 

L3, L9, L11, L13. Destes capítulos abordam questões como: Culturas populares; 

Religiões afrodescendentes; Educação para surdos; Violência na escola; Disciplina 

escolar. Não se pode negar que a escola tem organizado seus tempos e espaços alicerçada 

na criação de regras e normas, incorporando ou muitas vezes negando os diferentes modos 

de agir dentro e fora do espaço escolar. 

 

Temática 6 - Profissionalidade e papel do professor 

A temática 6 “Profissionalidade e papel do professor” aparece em 13 dos 14 

sumários. Sobre a quantidade de capítulos, são 37 (trinta e sete capítulos) que tratam desse 

tema. Os livros são: L1, L2, L3, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13. Estes capítulos 

abordam questões como: Contemporaneidade; Identidade; Práticas e saberes docentes; 

Trabalho docente; Teoria e prática; Novas perspectivas.A quantidade expressiva de livros 

que tratam dessa temática mostra que a constituição da profissionalidade deve ser 

priorizada. A formação do ser professor é resultado das experiências vividas no interior 

do próprio grupo e são experiências que irão moldar a identidade docente. A escola e a 

profissionalidade do professor devem estar associadas e o professor deve ser reconhecido 

como um profissional de ensino imprescindível tanto fora quanto dentro da instituição de 

ensino. 

 

Temática 7 - Currículo  

A temática 7 “Currículo” aparece em 10 dos 14 sumários selecionados. No que se 

refere à quantidade de capítulos, são 54 capítulos que tratam desse tema. Os livros são: 

L1, L2, L4, L5, L8, L9, L10, L11, L12, L13. Destes capítulos abordam questões como: 

Planejamento; Avaliação; Alfabetização; Recursos didáticos; Alunos leitores; 

Metodologias; conteúdos; Didática. É imprescindível que os docentes conheçam os 

interesses e ideais presentes nas propostas curriculares oficiais. Somente com base em 

reflexões sobre a função social da escola e os desafios a ela imposta é que poderá ser 

construído um currículo baseado no critério da justiça, equidade e inclusão social. A 
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presença desse tema impõe o reconhecimento de que são vários os desafios colocados ao 

currículo, e que é preciso buscar formas de promover um ensino aprendizagem mais 

significativo que envolva a criatividade e autonomia dos alunos. 

 

CONCLUSÕES 

A pesquisa buscou evidenciar a importância dos manuais/livros na formação e 

prática dos professores e as temáticas mais frequentes nesses livros analisados. As leituras 

pedagógicas contribuem para a aprendizagem e constituição da profissão docente.  Sobre 

a Pedagogia e Prática Docente, pode-se afirmar que as temáticas destacadas nesses 14 

manuais/livros selecionados para a análise revelam o que está sendo priorizado e 

considerado relevante na formação e prática dos professores após  2010.  

Desse modo, apoiado na análise dos sumários, reconhecemos que o código 

disciplinar da Pedagogia e Prática Docente nesses últimos anos, revelam a importância 

dos manuais pedagógicos na formação inicial e continuada de professores e sua relação 

com os acontecimentos e desafios do cotidiano escolar. Pode-se afirmar que as duas 

primeiras décadas do Século XXI estão sendo marcadas por uma variedade de temáticas 

relacionadas aos desafios do cotidiano, a diversidade e necessidade de uma prática situada 

e comprometida com a aprendizagem dos estudantes. 

As temáticas citadas com maior frequência nas leituras de professores evidenciam 

na área da Pedagogia e Prática Docente o significado da formação inicial e continuada e 

da reflexão sobre os elementos do ensino como o currículo e a cultura como condição 

para a materialização do processo de ensino. 
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INTERDISCIPLINARIDADE: PRESENÇA VERSUS AUSÊNCIA NAS 

DIRETRIZES PARA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOCENTE 
 

Andrea Geraldi Sasso1; Fabiane Freire França2; Sandra Garcia Neves3 

 

INTRODUÇÃO 

A sociedade contemporânea tem se deparado, no decorrer do seu 

desenvolvimento, com problemas cada vez mais complexos de serem compreendidos e 

com desafios no processo de produção de conhecimento. O trabalho disciplinar 

tradicional esbarra em limitações, além de não ser neutro, o discurso disciplinar fragmenta 

o conhecimento na prática acadêmica e compartimenta o trabalho que poderia ser 

configurado de maneira coletiva. Segundo Fernández-Ríos (2010) a interdisciplinaridade 

se configura como possibilidade de trabalho com tais complexidades e pretende contribuir 

na solução de problemas sociais reais.  

Neste trabalho, corroboramos com a posição do autor supracitado e acreditamos 

que a teoria e prática interdisciplinar pode fazer parte da formação inicial e continuada de 

docentes, visando promover ações colaborativas e parcerias seja na Educação Básica 

como no Ensino Superior, tanto para a melhoria da valorização e enriquecimento 

profissional, quanto para atuação no processo de ensino e aprendizagem.  

Dessa maneira, o objetivo do estudo é destacar a interdisciplinaridade no processo 

de formação inicial e continuada docente apresentado nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de 

formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação 

continuada (Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015) e nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica e institui a 

Base Nacional Comum para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica 

(BNC-Formação Continuada - Resolução CNE/CP nº 1, de 27 de outubro de 2020). Para 

isso, questionamos: como a interdisciplinaridade é considerada nas DCN (Resolução nº 2 
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de 2015) e na DCN (Resolução nº 1 de 2020)? Houve avanços? 

Diante do exposto, apresentaremos a seguir considerações acerca da 

interdisciplinaridade, pautadas em especialistas na área e posteriormente o levantamento 

e análise da temática presente e/ou ausente nos documentos supracitados. 

 

FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR DE DOCENTES 

A interdisciplinaridade é entendida neste estudo, como uma abordagem de 

integração crítica do conhecimento envolvendo diferentes áreas de saberes e como 

alternativa no entendimento das relações existentes entre educação, formação humana e 

continuada docente e políticas públicas. Segundo Fazenda (2002, p. 180), 

 

A interdisciplinaridade é uma nova atitude diante da questão do 

conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de 

aprender e dos aparentemente expressos, colocando-os em questão. [...] A 

interdisciplinaridade pauta-se numa ação em movimento. Pode-se perceber 

esse movimento em sua natureza ambígua, tendo como pressuposto a 

metamorfose, a incerteza. 

 

Dessa maneira, na formação docente, a interdisciplinaridade requer envolvimento 

profissional para o diálogo, planejamento, práticas e trabalho curricular numa perspectiva 

integradora. De acordo com Santos et al (2016), cada disciplina pode contribuir com 

diferentes visões sobre uma mesma problemática, todavia, para que se efetive e torne-se 

enriquecedor a reflexão entre docentes, políticas públicas e sociedade precisa ser 

permanente. 

Outro ponto importante sobre as contribuições da interdisciplinaridade para a 

educação é  a necessidade de pensar na reconfiguração do próprio sistema de ensino, 

principalmente da práxis educativa, “[...] em decorrência do novo perfil do sujeito aluno-

aprendiz das últimas décadas, originado pelas avassaladoras mudanças nas complexas 

estruturas do modo de gerar, circular e recepcionar conhecimentos científicos num mundo 

cada vez mais globalizado e tecnológico” (SANTOS, et al, 2019, p. 274), ou seja, a ação 

e metodologia interdisciplinar permite o/a docente em sua formação e em atuação ampliar 

caminhos na produção de saberes. 

 

 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

METODOLOGIA 

Na busca de responder tal problemática pautamos o estudo, que possui base 

qualitativa, no levantamento bibliográfico de especialistas na área da 

Interdisciplinaridade e documental a partir das DCN (Resolução nº 2 de 2015) e as DCN 

(Resolução nº 1 de 2020). Utilizamos como aporte teórico os estudos da área de Educação 

e das Políticas Públicas. 

Para organização e análise dos documentos supracitados, organizamos o “Quadro 

01: A interdisciplinaridade na DCN (Resolução nº 2 de 2015)” apresentando todas as 

vezes que “interdisciplinaridade” e “interdisciplinar” aparecem no documento, com 

destaque em negrito, com intuito de problematizar como uma política pública pode abrir 

a possibilidade, na formação inicial e continuada de docentes, do trabalho pedagógico e 

curricular com tal perspectiva.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A DCN (Resolução nº 1 de 2020), tem sido, desde sua proposta em 2018, alvo de 

críticas devido ao posicionamento alinhado à continuidade de políticas educacionais de 

base neolieral. O documento desconsidera especificidades voltadas a realidade social de 

contextos diversos, afirma a formação docente com base em “competências” e 

“habilidades”, de maneira técnica, desconsiderando a formação continuada e valorização 

da/o profissional docente, entre outros pontos. No quadro abaixo, apresentamos apenas a 

DCN (Resolução nº 2 de 2015), pois na DCN (Resolução nº 1 de 2020) não há menção a 

nenhum dos termos elencados para análise. Dessa forma, já podemos destacar a ausência, 

numa política pública recente de formação o trabalho interdisciplinar. 

 
Quadro 01: A interdisciplinaridade na DCN (Resolução nº 2 de 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e 

Continuada em Nível Superior de Profissionais do Magistério para a 

Educação Básica aplicam-se à formação de professores para o exercício 

da docência na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino 

médio e nas respectivas modalidades de educação (Educação de Jovens 

e Adultos, Educação Especial, Educação Profissional e Tecnológica, 

Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação a Distância 

e Educação Escolar Quilombola), nas diferentes áreas do conhecimento 

e com integração entre elas, podendo abranger um campo específico 

e/ou interdisciplinar (p. 3).  



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

 

 

CAPÍTULO I 
Das Disposições 

Gerais 

Art. 3º § 2º Para fins desta Resolução, a educação contextualizada se 

efetiva, de modo sistemático e sustentável, nas instituições educativas, 

por meio de processos pedagógicos entre os profissionais e estudantes 

articulados nas áreas de conhecimento específico e/ou interdisciplinar 

e pedagógico, nas políticas, na gestão, nos fundamentos e nas teorias 

sociais e pedagógicas para a formação ampla e cidadã e para o 

aprendizado nos diferentes níveis, etapas e modalidades de educação 

básica (p. 4). 
§ 5º São princípios da Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica: [...]VII - um projeto formativo nas instituições de 

educação sob uma sólida base teórica e interdisciplinar que reflita a 

especificidade da formação docente, assegurando organicidade ao 

trabalho das diferentes unidades que concorrem para essa formação; [...] 

(p. 4). 
§ 6º O projeto de formação deve ser elaborado e desenvolvido por meio 

da articulação entre a instituição de educação superior e o sistema de 

educação básica, envolvendo a consolidação de fóruns estaduais e 

distrital permanentes de apoio à formação docente, em regime de 

colaboração, e deve contemplar:  
I - Sólida formação teórica e interdisciplinar dos profissionais; [...] 

(p.5). 

 

 

CAPÍTULO II 
Formação dos 

Profissionais do 

Magistério 
para Educação 

Básica: Base 

Comum Nacional 

Art. 5º I - à integração e interdisciplinaridade curricular, dando 

significado e relevância aos conhecimentos e vivência da realidade 

social e cultural, consoantes às exigências da educação básica e da 

educação superior para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho; [...] (p. 6). 
IV - às dinâmicas pedagógicas que contribuam para o exercício 

profissional e o desenvolvimento do profissional do magistério por meio 

de visão ampla do processo formativo, seus diferentes ritmos, tempos e 

espaços, em face das dimensões psicossociais, histórico-culturais, 

afetivas, relacionais e interativas que permeiam a ação pedagógica, 

possibilitando as condições para o exercício do pensamento crítico, a 

resolução de problemas, o trabalho coletivo e interdisciplinar, a 

criatividade, a inovação, a liderança e a autonomia; [...] (p. 6). 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
Do(a) Egresso(a) 

da Formação 

Inicial e 

Continuada 

Art. 7º O(A) egresso(a) da formação inicial e continuada deverá possuir 

um repertório de informações e habilidades composto pela pluralidade 

de conhecimentos teóricos e práticos, resultado do projeto pedagógico e 

do percurso formativo vivenciado cuja consolidação virá do seu 

exercício profissional, fundamentado em princípios de 

interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e 

relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética, de modo a lhe 

permitir: [...] (p. 7). 
Art. 7º Parágrafo único II - desenvolvimento de ações que valorizem o 

trabalho coletivo, interdisciplinar e com intencionalidade pedagógica 

clara para o ensino e o processo de ensino-aprendizagem; [...] (p. 7). 

Art. 8º IV - dominar os conteúdos específicos e pedagógicos e as 

abordagens teórico-metodológicas do seu ensino, de forma 

interdisciplinar e adequada às diferentes fases do desenvolvimento 

humano; [...] (p. 8). 
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CAPÍTULO IV 
Da Formação 

Inicial do 

Magistério da 
Educação Básica 

em Nível Superior 

Art. 12 parágrafo I alínea e) conhecimento multidimensional e 

interdisciplinar sobre o ser humano e práticas educativas, incluindo 

conhecimento de processos de desenvolvimento de crianças, 

adolescentes, jovens e adultos, nas dimensões física, cognitiva, afetiva, 

estética, cultural, lúdica, artística, ética e biopsicossocial; [...] (p.10). 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
Da Formação 

Inicial do 

Magistério da 

Educação Básica 
em Nível 

Superior: 

Estrutura e 

Currículo 

Art. 13º Os cursos de formação inicial de professores para a educação 

básica em nível superior, em cursos de licenciatura, organizados em 

áreas especializadas, por componente curricular ou por campo de 

conhecimento e/ou interdisciplinar, considerando-se a complexidade e 

multirreferencialidade dos estudos que os englobam, bem como a 

formação para o exercício integrado e indissociável da docência na 

educação básica, incluindo o ensino e a gestão educacional, e dos 

processos educativos escolares e não escolares, da produção e difusão 

do conhecimento científico, tecnológico e educacional, estruturam-se 

por meio da garantia de base comum nacional das orientações 

curriculares (p. 11).  
  

Art. 15º § 3º Os cursos de formação deverão garantir nos currículos 

conteúdos específicos da respectiva área de conhecimento e/ou 

interdisciplinar, seus fundamentos e metodologias, bem como 

conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, formação na área 

de políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e 

metodologias, direitos humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, 

sexual, religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira de Sinais 

(Libras), educação especial e direitos educacionais de adolescentes e 

jovens em cumprimento de medidas socioeducativas (p. 13). 
Fonte: BRASIL, Conselho Nacional de Educação. Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015. Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de 

formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada, 

2015. 

 

Observa-se diante do quadro exposto, não somente a quantidade de menções da 

temática de estudo apresentada e defendida neste estudo, mas sobretudo, o quanto a 

interdisciplinaridade perpassa todos os capítulos do documento e seu destaque desde a 

Educação Básica ao Ensino Superior, podendo ser trabalhado na formação inicial e 

continuada docente, nos currículos e ações pedagógicas nas instituições escolares, 

permitindo a possibilidade tanto do trabalho disciplinar, quanto do trabalho colaborativo 

que a interdisciplinaridade pode oportunizar. 

Além disso, percebe-se o quanto uma política pública nacional pode potencializar 

e mobilizar diante de suas concepções, discussões por parte de Secretarias Municipais, 

Estaduais e Ensino Superior sobre a responsabilidade e abertura para abranger nas 

formações de profissionais um olhar mais aprofundado e parceiro entre as várias áreas do 

conhecimento e os resultados que podem ser gerados através do trabalho interdisciplinar. 
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CONCLUSÕES 

 Diante da breve apresentação das DCN (Resolução nº 2 de 2015) e as DCN 

(Resolução nº 1 de 2020) a questão interdisciplinar diverge consideravelmente, a DCN 

mais recente não faz menção a interdisciplinaridade o que dificultou a análise e nos fez 

refletir o quanto a continuidade nas políticas de governo visando a melhoria da educação 

e, neste caso, para formação profissional, possui impacto e faz diferença. Tal documento 

pode ser configurado como um retrocesso na formação inicial e continuada docente e 

curricular devido a forma com que desconsidera a qualificação da formação das/os 

docentes da Educação Básica, apontando a formação continuada como uma 

complementaridade ou correção da formação docente inicial, entre outras lacunas e falhas 

que afetam diretamente o trabalho coletivo e em sala de aula.  

 Quanto a temática de estudo, não desconsideramos a formação e prática 

disciplinar, porém entendemos que a interdisciplinaridade pode contribuir para acesso a 

novos olhares diante de uma problemática e ampliar as possibilidades de construção do 

conhecimento, ou seja, através da perspectiva interdisciplinar as ações pedagógicas 

podem ser utilizadas por toda Educação Básica e Ensino Superior, possibilitando o 

trabalho com mudanças de paradigmas e com os desafios que surgem.   
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A PERCEPÇÃO DE FUTUROS PROFESSORES DE BIOLOGIA SOBRE A 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
          

Simone Soares da Silva1; Lara Tainah Vieira Lima2; Môngolla Keyla Freitas de Abreu3 

            

INTRODUÇÃO 

A educação mundial tem vivenciado constantes mudanças a fim de promover a 

educação para todos, principalmente por meio da construção colaborativa e do fim de um 

processo educativo historicamente excludente. Nesta perspectiva, a formação docente 

para a Educação Inclusiva necessita identificar e superar barreiras atitudinais, 

pedagógicas, curriculares e arquitetônicas que ainda causam a segregação no ambiente 

escolar, para que assim possamos construir uma escola democrática, política e de 

qualidade social (COSTA, 2015).  

Na constituição da escola democrática e inclusiva, o educador precisa estar cada 

vez mais preparado frente aos desafios da diversidade humana, especialmente no que 

concerne à aprendizagem no ambiente escolar. Contudo, nossas universidades têm 

formado profissionais da educação que por diversas vezes desconhecem leis e direitos do 

público alvo da Educação Especial na perspectiva Inclusiva, consequentemente, estando 

despreparados para ensinar tais alunos (TORRES; MENDES, 2018). 

Assim, este estudo apresenta resultados obtidos a partir de uma atividade 

desenvolvida pelo projeto de extensão “Educação Especial: Tecendo saberes e buscando 

caminhos na formação inicial e continuada de professores de Ciências e Biologia”, com 

estudantes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras de Iguatu (FECLI). A partir das experiências vivenciadas por nossos 

futuros professores em seu percurso formativo sobre a temática Educação 

Especial/Inclusiva, podemos refletir e buscar caminhos para avançarmos cada vez mais 

para a construção da educação para a diversidade. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Educação Inclusiva deve atender e suprir as necessidades das pessoas, bem 

como o desenvolvimento e a autonomia em acordo com suas limitações, inserindo-as em 
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salas comuns e contribuindo para o convívio com a diversidade (ONDEI, 2019). Contudo, 

a inserção escolar de alunos com deficiência por si só não garante a inclusão, pois esta é 

positiva na medida em que produz descontentamentos e crises na busca por uma 

adequação social escolar (CAMARGO, 2010). A Educação Inclusiva engloba estratégias, 

mudanças nas ações dos funcionários da escola e a formação continuada dos professores, 

indo muito além da matrícula do aluno (ONDEI, 2019). 

As pesquisas que envolvem o Ensino de Ciências e o ensino/apoio de estudantes 

com deficiência, geralmente estão voltadas para a prática em sala de aula e materiais 

didáticos (BASSO; CAMPOS, 2019). Contudo, a didática inclusiva não é simples, já que 

ela deve respeitar e superar os modelos pedagógicos, além de se orientar por saberes 

específicos atrelados ao tipo de deficiência e ao conteúdo ensinado (CAMARGO, 2010). 

A formação de profissionais que atuam na educação e no apoio educacional às 

pessoas com necessidades educativas especiais é função da universidade, logo, o processo 

de inclusão interfere direta e indiretamente na formação acadêmica e profissional dos 

sujeitos. A normatização da Educação Especial foi incluída nos currículos das 

universidades, sendo uma modalidade de educação que dá apoio educacional às pessoas 

com necessidades educativas especiais em todos nos níveis de ensino (ALMEIDA; 

BITTAR, 2005). Entretanto, estudos feitos com licenciandos, concluíram que os cursos 

de formação inicial não estão preparando os futuros docentes para atuarem com o público-

alvo da Educação Especial na perspectiva Inclusiva (BASSO; CAMPOS, 2019). 

Apesar do professor ser elemento fundamental para as mudanças propostas pela 

Educação Inclusiva, as barreiras físicas e pedagógicas também precisam ser identificadas 

e abolidas, usando em sala de aula recursos pedagógicos que favoreçam o aprendizado e 

a prática inclusiva (ONDEI, 2019). Para isso, espera-se que na formação inicial aconteça 

o contato dos futuros docentes com estudantes com necessidades educativas especiais 

através dos estágios supervisionados (BASSO; CAMPOS, 2019). 

Logo, os cursos de licenciatura em Ciências, como os demais cursos, devem estar 

preparados para formar professores aptos para inclusão (VILELA-RIBEIRO; BENITE, 

2013), favorecendo a formação docente para lidar com as diferenças existentes entre os 

alunos, e para propor ações interativas e inclusivas (ONDEI, 2019). 
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METODOLOGIA 

A pesquisa tem abordagem qualitativa, com caráter descritivo e exploratório. A 

junção da abordagem qualitativa e quantitativa possibilita que as relações sociais possam 

ser analisadas a partir dos seus diferentes aspectos (BRÜGGEMANN; PARPINELLI, 

2008). 

Este trabalho foi desenvolvido com estudantes do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iguatu, unidade da 

Universidade Estadual do Ceará (UECE). O critério de inclusão foi ter cursado ou que 

estivessem cursando disciplinas de estágio supervisionado no período de coleta dos 

dados, novembro de 2020. 

Os dados foram coletados através da aplicação de um questionário, enviado no 

modelo de formulário do Google Forms. Segundo Gil (2010), o questionário possibilita 

alcançar um número grande de pessoas e obter respostas mais precisas, além de manter o 

anonimato dos participantes da pesquisa, garantindo assim maior confiabilidade dos 

colaboradores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas em questão conta com 9 

semestres, e o estágio supervisionado inicia a partir do 6º semestre, contando com 4 

estágios distintos: Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental (ESEF), Estágio 

Supervisionado no Ensino Médio I (ESEM I), Estágio Supervisionado no Ensino Médio 

II (ESEM II), e Estágio Supervisionado no Ensino Médio III (ESEM III). Diante disso, 

participaram desta pesquisa 25 estudantes do referido curso, matriculados a partir do 7º 

semestre e todos já cursaram pelo menos uma disciplina de estágio. 

Dentre os participantes deste estudo, temos: (i) 28% que já concluiu todos os 

estágios; (ii) 4% que já cursou os três primeiros estágios supervisionados, faltando apenas 

o ESEM III; (iii) 40% que já cursou o ESEF e ESEM I; e 28% que apenas cursou o 

primeiro estágio, ESEF. 

Ainda a fim de caracterizar os sujeitos desta pesquisa quanto à sua participação 

em projetos e/ou programas, obtemos: 68% já participaram do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID); 44% de Projetos de Extensão; 40% de 
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Programas de Monitoria; e 32% de Residência Pedagógica. Estes dados trazem consigo 

a apresentação de futuros professores que buscam diversidade de conhecimentos 

específicos e pedagógicos ao longo do seu percurso formativo, realidade que colabora 

significativamente com a construção de uma educação para todos.  

A princípio foram indagados se já desenvolveram alguma atividade com 

estudantes com deficência, transtornos globais do desenvolvimento e/ou com altas 

habilidades/superdotação. A maioria respondeu que não teve esse contato até o presente 

momento (72% das respostas). Apesar da investigação sobre esse encontro com a 

realidade da Educação Inclusiva na formação inicial, Souza e Pich (2013) afirmam que o 

contato inicial com a inclusão durante a graduação, muitas vezes não é suficiente para 

atuação no contexto profissional.  

Em seguida, foram apresentadas inúmeras informações sobre a Declaração de 

Salamanca, para que os estudantes identificassem o documento oficial que correspondia 

aos conceitos. Dentre os investigados, 76% afirmaram corretamente tratar-se da 

Declaração de Salamanca. Assim, Breitenbach, Honnef e Costa (2016) salientam que as 

modificações na Declaração de Salamanca tem exercido influência sobre a elaboração de 

documentos legais, mostrando de forma clara a relevância do conhecimento deste 

documento no processo formativo dos futuros professores, especialmente aqui tratados, 

professores de Ciências/Biologia. 

A Declaração de Salamanca, elaborada em 1994 e revista em 1997, afirma que as 

escolas devem fornecer oportunidades curriculares que correspondam às crianças em seus 

distintos interesses e capacidades. Diante disso, observamos que 56% dos estudantes 

indagados neste estudo conhecem o conteúdo abordado neste documento. 

Em seguida, ao serem questionados sobre o público-alvo da Educação Inclusiva, 

56% dos participantes desta pesquisa identificaram de forma correta que é uma educação 

para todos, e que não podemos excluir nenhuma pessoa em razão de sua origem, raça, 

sexo, cor, idade ou deficiência. Vianna et al., (2015) descrevem que com a crescente 

diversidade humana existente nas escolas, faz com que seja necessário que haja ações 

pedagógicas que resultem em uma aprendizagem efetiva para todos, impulsionando a 

busca por novas estratégias de ensino-aprendizagem que possibilitem a inclusão na 

escola, garantido o acesso e permanência de todos os educandos. 
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O estudo seguiu buscando investigar sobre o conhecimento dos futuros 

professores sobre as terminologias usadas ao longo da história da Educação 

Especial/Inclusiva. A princípio os estudantes foram indagados sobre o motivo do termo 

portador de deficiência estar em desuso: 46% dos estudantes afirmaram que a palavra 

portador está relacionada a portar, levar; e um percentual significativo, 54% desconhecem 

o significado deste termo. Vale destacar que a deficiência faz parte do indivíduo, logo 

esse não pode deixar de portá-la, como se fosse objeto, por exemplo (SASSAKI, 2008).  

Sobre a terminologia especial não ser mais aceita, 76% dos participantes 

reconhecem que o termo está em desuso; já sobre o significado da sigla TEA, contamos 

com um percentual significativo de 92% dos estudantes aqui investigados conhecendo 

sobre o termo, informando que se tratava do Transtorno do Espectro Autista. A partir da 

investigação sobre estes dois conceitos, podemos acreditar que a grande maioria dos 

respondentes tem alguns conhecimentos sobre a temática em questão, isso pode ser em 

decorrência da divulgação científica, da participação em eventos científicos, ou ainda 

estar relacionado à presença do projeto de extensão sobre Educação Especial na 

perspectiva Inclusiva existente ao Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

FECLI, curso ao qual fazem parte. 

E por fim, Sousa (2019) afirma que, ao trabalhar-se com o público-alvo da 

Educação Especial, é preciso que o educador tenha uma boa formação teórica e 

acadêmica, apesar de reconhecer que novos desafios surgem ao longo do processo de 

profissionalização. Isso deve ser considerado não somente para o estudante de curso de 

licenciatura, sujeito desta pesquisa, mas para todos os profissionais da educação, em 

formação e/ou em exercício de suas funções. 

 

CONCLUSÕES 

A partir da presente pesquisa, notamos que os futuros professores de 

Biologia/Ciências aqui investigados em sua maioria conhecem sobre conceitos que 

envolvem a Educação Especial na perspectiva Inclusiva. Contudo, por saber que esses 

dados não correspondem ao total dos sujeitos, tampouco das informações necessárias para 

a construção de uma educação inclusiva, continuemos a avançar nossos estudos e nossas 

ações no ambiente escolar e acadêmico, pois é a partir da educação que a sociedade pode 
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ser transformada, tornando-se cada vez mais justa, equitativa e democrática.  

O percurso formativo dos educadores deve cada vez mais voltar-se para a práxis 

pedagógica, possibilitando o olhar crítico e reflexivo sobre as realidades experienciadas 

no ambiente escolar. Assim, espera-se que a sociedade reconheça a demanda de uma 

educação para todos, reduzindo barreiras especialmente aqui discutidas, as atitudinais e 

pedagógicas, no ambiente escolar, consequentemente, garantindo o acesso e a 

permanência de todas as crianças e jovens na escola. 
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A PRODUÇÃO DE NARRATIVAS: COM QUE PALAVRAS ESCREVEMOS O 

QUE VIVEMOS? 
 

Cyntia de Souza Bastos Rezende1; Mônica Vasconcellos2 

 

INTRODUÇÃO 

 Na busca por compreender o processo de formação de caráter múltiplo e entender 

a aquisição de conhecimentos para o reconhecimento de si como professor é que a 

formação inicial do futuro docente, ocasionada pela participação no Programa de 

Educação Tutorial/PET, mais especificamente, no Grupo PET-Conexões de Saberes da 

UFF, tornou-se nosso objeto de pesquisa. 

O grupo PET Conexões de Saberes foi formado no segundo semestre de 2014 e, 

na ocasião desta pesquisa, contava com 18 licenciandos dos cursos de História, Geografia, 

Letras, Pedagogia e Matemática que desenvolviam ações na Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e em escolas públicas localizadas no município de Niterói/RJ. Este 

grupo traz consigo o fato de ser o primeiro a funcionar na Faculdade de Educação da 

mesma universidade (FEUFF) e ser o único voltado para a formação docente. 

Este quadro nos moveu a questionar: em que medida, os membros do Grupo PET- 

Licenciaturas têm produzido saberes profissionais do campo do magistério? Em caso 

afirmativo, quais seriam estes saberes e de que modo contribuem para sua formação nos 

cursos de origem? 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A partir dos estudos sobre a temática da pesquisa, observa-se que a formação 

docente tem sido parte importante do debate que gira em torno dos problemas 

educacionais e, em virtude disso, pesquisadores da área têm se debruçado sobre o assunto 

e produzido uma vasta literatura inspirada por abordagens diversas. A esse respeito, 

Nóvoa (2009, p. 15) informa que “[...] nos últimos 30 anos, a literatura pedagógica foi 

invadida por obras sobre a vida dos professores, as carreiras e os percursos profissionais, 

as biografias e autobiografias docentes ou o desenvolvimento pessoal de professores”. 

Observa-se também que a mudança social acelerada e o mal-estar docente têm 
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2 Orientadora e Vice-Coordenadora do Programa de Pós-Graduação PPGE/UFF, 

monicavasconcellos@id.uff.br 

mailto:cyntiagaleao.faeterj@gmail.com
mailto:monicavasconcellos@id.uff.br


II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

contribuído para o desinteresse dos jovens, tornando a profissão pouco atrativa. Um 

exemplo desta falta de interesse encontra-se, também, nas circunstâncias que têm 

obrigado os educadores a repensarem o seu papel como professores, tais como falta de 

apoio e críticas da sociedade em relação às tarefas educativas tentando transformar o 

professor no principal responsável pelos problemas do ensino (GATTI, 2009). 

Dentre as diferentes questões que nos aflige, uma delas destaca-se por atravessar 

a formação e a profissão docente, além de ser alvo dos debates da área da Educação, 

conforme explicita a citação a seguir: 

 

A formação do professor é, por vezes, excessivamente teórica, outras vezes 

excessivamente metodológica, mas há um déficit de práticas, de refletir sobre 

as práticas, de trabalhar sobre as práticas, de saber como fazer. É desesperante 

ver certos professores que têm genuinamente uma enorme vontade de fazer de 

outro modo e não sabem como (NÓVOA, 2006, p. 14). 

 

Nóvoa (2006, p. 14) acrescenta que “[...] a formação dos professores continua hoje 

muito prisioneira de modelos tradicionais, de modelos teóricos muito formais, que dão 

pouca importância a essa prática e à sua reflexão”. Suas pesquisas têm apontado para a 

necessidade e o desafio de construirmos, coletivamente, outros modelos de formação, 

pautados pela análise dos aspectos profissionais explicitados no excerto. 

Ao analisar o cenário de formação inicial para o magistério, verificamos um 

contexto não muito animador, no qual identificamos um acúmulo de impasses e 

problemas que, especificamente no Brasil foram constituídos e agrupados historicamente 

e precisam ser encarados se quisermos superá-los (GATTI, 2014). Esses problemas não 

estão dissociados da imagem social do professor em declínio ou da substituição da ideia 

do papel da escola como espaço principal de acesso à informação e via de ascensão 

econômica e social para certas camadas sociais. Gatti (2009, p. 13) argumenta que “[...] 

devido à profissão docente ter se tornado pouco seletiva, muitas pessoas passaram a 

exercer a docência sem formação específica e preparo profissional”. 

A esse respeito, Gauthier (1998) acrescenta que para ensinar não basta conhecer 

o conteúdo, ter talento ou bom senso. Ensinar também exige saber planejar, organizar, 

avaliar, conduzir os problemas dos alunos mais agitados ou muito tranquilos, mais 

avançados ou muito lentos, entre outros. Para o autor, a ação educativa do professor 
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consiste na construção de um repertório e um reservatório de conhecimentos que é 

extraído da sua prática docente ao exercer o ofício no dia a dia. 

 

Ao contrário do reservatório de conhecimentos do ensino, que engloba todos 

os saberes dos professores, o repertório de conhecimentos diz respeito 

unicamente à parte formalizável do saber docente oriunda do exercício 

cotidiano do magistério em sala de aula. A importância de constituir um tal 

repertório reside na capacidade de revelar e de validar o saber experiencial dos 

bons professores, a fim de, torná-lo público e acessível (GAUTHIER, 1998, p. 

179). 

 

O autor esclarece ainda que, durante muito tempo, pensou-se e ainda pensam que 

ensinar traduz-se em transmitir um conteúdo a um grupo de alunos, ou seja, “[...] que 

quem sabe ler pode certamente ensinar a ler, que quem sabe química pode ensinar a 

matéria, que todo historiador pode seguramente ministrar aulas de história [...]” 

(GAUTHIER, 1998, p. 20). 

Ao sair da universidade onde, em princípio, deveríamos aprender a lidar com 

inúmeras situações que o ambiente escolar pode exigir, ingressamos na profissão cheios 

de expectativas, com a cabeça transbordando de ideias sobre o aluno, o ensino e o 

trabalho. Ali percebemos que o “choque cultural” é grande e que as dificuldades serão 

intensas (TARDIF, 2014). 

Na perspectiva de Tardif (2014), os saberes experienciais dos professores são 

resultado de um processo de construção individual, mas, ao mesmo tempo, são 

compartilhados e legitimados por meio de processos de socialização profissional. Nesse 

sentido, a interação entre os professores desencadearia um processo de valorização e de 

reconhecimento desses saberes como pertencentes a uma classe e não a um profissional 

em específico. Para Gauthier et al. (2006), entretanto, esse processo não parece suficiente 

no sentido de garantir que a sociedade reconheça que os professores possuem um saber 

que lhes é característico. É preciso verificá- los por meio de métodos científicos, divulgá-

los e reconhecê-los como o saber profissional dos professores. 

 

METODOLOGIA 

A investigação que deu origem a este trabalho teve por objetivo analisar narrativas 

de licenciandos acerca das contribuições do Grupo PET Conexões de Saberes da 
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Universidade Federal Fluminense para a formação e a produção de saberes profissionais 

dos envolvidos. Com enfoque qualitativo, do tipo estudo de caso, o universo investigado 

foi composto por quatro licenciandos, bolsistas do referido Grupo (PET) que a ele 

estiveram vinculados entre os anos de 2014 e 2018. As informações coletadas para este 

estudo aconteceram por meio de entrevistas pautadas por um roteiro semiestruturado e 

acompanhamento das discussões sistemáticas dos seus membros, a partir do uso de um 

aplicativo de celular. O material produzido/adquirido mediante as entrevistas foi 

transcrito, lido e organizado em três categorias: na primeira, descrevemos e analisamos 

informações relacionadas às contribuições, aos desafios e às superações narradas pelos 

sujeitos; na segunda, privilegiamos os saberes e as práticas pedagógicas identificadas e, 

na última, revelamos os elementos expressos acerca da relação entre permanência e 

formação docente, tomando por base o vínculo com o Grupo PET. 

Para evidenciar a importância de propor situações que possibilitem a aproximação 

dos acadêmicos com o contexto escolar, bem como apontar medidas que contribuam 

efetivamente para uma melhor articulação entre teoria e prática a partir do 

desenvolvimento de um projeto que compreende e assume a escola como lócus da 

aprendizagem docente é o ponto de partida para considerarmos nosso estudo como uma 

pesquisa do tipo estudo de caso, que de acordo com Lüdke e André (2004, p. 24), “[...] 

oferece elementos preciosos para uma melhor compreensão do papel da escola e suas 

relações com outras instituições da sociedade”. 

A escolha pela entrevista como procedimento de coleta de informações partiu da 

necessidade incitada pelos objetivos da investigação que em sua redação evidenciam a 

relevância da escuta dos sujeitos (MATTOS e CASTRO, 2010). 

Este material foi categorizado por meio de análise de conteúdo, a partir da 

compreensão de que ela é, frequentemente, empregada para ressaltar palavras, frases e 

expressões de acordo com o objetivo da pesquisa (BARDIN, 1996). 

Em nosso caso, embora o objetivo geral tenha nos indicado pistas sobre a 

composição das categorias e isso tenha nos levado a compor um roteiro de entrevistas 

pautado por elas, seu delineamento foi sofrendo alterações à medida que entrávamos em 

contato com os registros do campo, ou seja, com os relatos dos sujeitos entrevistados. 

Esta dinâmica de alteração se manteve durante o processo de redação final da pesquisa, 
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considerando que as várias releituras do texto e seu cruzamento com a perspectiva teórica 

possibilitaram novos arranjos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em razão dos resultados desta pesquisa e dos diálogos tecidos ao longo de todo o 

processo de investigação, compactuamos com as palavras de Tardif (2014) ao dizer que 

o professor é sujeito ativo de sua própria prática e a organiza a partir da sua vivência, das 

questões afetivas que o atravessam e dos valores que partilha. Seus saberes se encontram 

enraizados em sua história de vida e nas experiências que viveu em seu ofício de aluno e 

de professor. Dessa composição fazem parte as representações, dimensões afetivas, 

cognitivas, normativas e existenciais, agindo como crenças e certezas pessoais por meio 

das quais filtra e organiza essas práticas (Ibidem, 2014). 

Acentuamos ainda que estas interações criam condições favoráveis de inserção à 

docência, possibilitando aos licenciandos a oportunidade de imersão em situações reais 

da futura profissão, o compartilhamento de dúvidas e aprendizagens, a reinterpretação de 

fatos e o desenvolvimento de um olhar investigativo sobre sua prática profissional. 

Dentre os aspectos anunciados na primeira categoria de análise, dois se 

destacaram nos depoimentos: a oportunidade de permanência na universidade devido à 

bolsa de estudos oferecida pelo programa e devido às relações de solidariedade e o 

companheirismo desenvolvido, no Grupo, sob a valorização do sentido de coletividade. 

Da segunda categoria de análise, destacamos algumas considerações evidenciadas 

pelos sujeitos, nas quais indicam que o envolvimento no Grupo PET favoreceu a revisão 

e o conhecimento do ofício de professor. Reforçaram que, por seu intermédio, foi possível 

conviver no/com o ambiente da escola sob outra perspectiva, equilibrando a teoria do que 

estudaram na graduação com os estudos do próprio PET e a experiência vivenciada na 

realidade daquele espaço. Ressaltaram que nas disciplinas ministradas em seus 

respectivos cursos de licenciatura havia considerável distância entre teoria e prática, o 

que só foi possível ser percebido e superado durante o período no qual estiveram ligados 

ao PET. 

Por fim, na terceira e última categoria de análise, observamos que a multiplicidade 

de perspectivas e de trajetórias dos entrevistados, constitui um importante valor para o 
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Grupo PET, na medida em que são consideradas e valorizadas ao longo do processo de 

trabalho que realiza. Além dos fatores mencionados, podemos afirmar que sem a 

dedicação e o trabalho dos integrantes do Grupo, mobilizados pela dedicação da tutora e 

entrelaçados aos seus conhecimentos específicos, ao seu afeto, às suas disposições e ao 

seu compromisso político e social, este trabalho teria outra configuração. 

 

CONCLUSÕES 

  Em resumo, o espaço formativo vivido pelos integrantes do Grupo PET oferece 

pistas de que os encaminhamentos adotados no decorrer do trabalho que desenvolvem 

suscitam o desenvolvimento de aprendizagens sobre o ofício de professor, por se 

constituir em um campo no qual os sujeitos têm a chance de produzir e formalizar saberes 

profissionais. 

Estas informações nos provocam a refletir sobre as possibilidades de expansão 

dessas perspectivas para a formação inicial dos professores, uma vez que a maioria dos 

licenciandos não está imersa em contextos semelhantes. 

O conjunto dos dados analisados, o estudo das obras selecionadas e nossa 

experiência como formadoras de professores nos levam a defender a ideia de que 

programas voltados para a formação docente são relevantes e necessários, servindo como 

importantes aliados aos cursos de licenciatura. 
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: A COORDENAÇÃO EM PROL DA 

ALFABETIZAÇÃO 
          

Gabriela Espírito Santo1; Manoel Santos Silva2; Cléia da Silva Lima3 

            

INTRODUÇÃO 

Os desafios da alfabetização na Educação de Jovens e Adultos perpassam questões 

teórico-metodológicas. Assim, é pertinente ressaltar que em uma sociedade com base em 

um modelo desigual como a necessidade de produção para o capital, que apresentam as 

diferenças entre as pessoas da classe dominante e do proletariado, existem sujeitos que 

não conseguiram frequentar a escola ou conseguiram, mas, por vários fatores impostos 

pela vida, tiveram que sair do ambiente escolar e, em algum momento de suas trajetórias, 

tiveram a oportunidade de enxergar, nas campanhas de alfabetização, uma alternativa para 

mudarem de vida e serem inseridos na sociedade de modo democrático. A proposta do 

trabalho é abordar os aspectos relacionados à atuação do coordenador pedagógico na 

contemporaneidade, direcionados ao desenvolvimento de possibilidades que abarcam o 

movimento das políticas públicas destinadas à Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

garantida como direito. O interesse pelo tema da pesquisa dar-se-á pelo fato dos autores 

do presente resumo terem exercido funções de campo na campanha de alfabetização do 

Programa Brasil Alfabetizado (PBA), localizado no município de União dos 

Palmares/AL. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

O estudo está respaldado em teóricos que discutem a atuação do coordenador 

pedagógico na campanha de alfabetização Programa Brasil Alfabetizado e da concepção 

de educação de jovens e adultos. Para isso, foi necessário dispor das abordagens de Freire 

(1987), Veiga (1998), Moura (2001), Libâneo (2011) e Paiva e Pinheiro (2011), entre 

outros que corroboram este estudo. 

Considerando a necessidade de compreender esse desafio, Freire (1987) defende 
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ser fundamental o aspecto da educação que é a sua questão social, portanto, os termos 

técnicos são apenas pequenas partes que compõem a imensidão do que constitui a 

educação democrática. Nos estudos de Moura (2001), o professor necessita versar a 

construção do conhecimento dos sujeitos como um ato genuíno, comprometido com a sua 

profissão, pois atuar na educação exige dinamismo e profundidade na vida de toda a 

sociedade direta ou indiretamente. Segundo Veiga (1998), o trabalho dos coordenadores 

pedagógicos pertence ao cenário de coletividade, portanto, não é algo isolado da 

sociedade. Seguindo o pensamento de Libâneo (2011), o principal elemento para o início 

da construção dos conhecimentos essenciais aos afazeres pedagógicos são as teorias 

voltadas para a humanidade. Na análise de Paiva (2011), as narrativas realizadas pelos 

sujeitos possibilitam interpretações relacionadas à elaboração dos discursos por 

influência do entendimento gerado pelas percepções do que acreditam ser real. 

 

METODOLOGIA 

O estudo elaborado é o resultado de uma experiência que aconteceu por meio de 

aplicação de uma entrevista com os profissionais que atuam como coordenador 

pedagógico de campo do Programa Brasil Alfabetizado. O local da pesquisa (realizada 

anteriormente ao período pandêmico) foi o município de União dos Palmares/AL, no 

turno noturno. A metodologia praticada foi concebida por uma estratégia de pesquisa 

dominantemente qualitativa, que ocorreu devido ao roteiro analítico das 

entrevistas, análise documental e análise criteriosa dos dados. Para tanto, teve como 

abordagem o estudo de caso que, para Lüdke e André (1986), é formado por pesquisa 

complexa e extenuante de forma plural ou singular de objetos, de modo que possibilita a 

ampliação e o específico conhecimento. 

 

A COORDENAÇÃO EM PROL DA ALFABETIZAÇÃO 

No contexto social em que os sujeitos possuem diversas maneiras de interagir uns 

com os outros e perpassam por vários espaços da sociedade, é essencial explorar a 

educação, pois esse é um processo em que, de modo ininterrupto, os sujeitos podem 

adquirir aprendizado e saberes das mais variadas formas. Tais conhecimentos são 

fundamentais para a vida humana. Assim, Freire (1987) considera que a educação é 
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interpretada como um ato político, crítico e reflexivo, que abrange concepções que vão 

além do processo de alfabetização, e torna os sujeitos conscientes de seus direitos de 

liberdade a fim de contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade democrática. Os 

coordenadores relatam que essa situação na análise da conjuntura social brasileira 

possibilita compreender o distanciamento histórico entre o proclamado e o real em termos 

de legislação de políticas públicas na área de alfabetização quando esa situiação deveria 

ser o contrário.   

A pesquisa aconteceu nos locais de atuação dos sujeitos participantes da pesquisa, 

pois as coordenadoras pedagógicas de campo exercem suas funções de forma abrangente, 

dado que atingem as comunidades rurais e as comunidades urbanas, tendo uma sede que 

faz parte estrutural do apoio para todos que fazem parte do programa e desenvolvem seus 

projetos para atender as questões correspondentes ao ensino e à educação, localizada no 

centro da cidade de União dos Palmares/Alagoas. Mesmo trabalhando próximo das 

comunidades, os coordenadores percebem que a questão que se refere ao acesso de jovens 

e adultos à escolarização e alfabetização não é uma temática recente, nem no Brasil nem 

no mundo, entretanto, o debate acerca desses sujeitos invisibilizados é atual e necessário. 

Desse modo, Veiga (1998) esclarece que é relevante falar que a estrutura organizacional 

do trabalho pedagógico nas instituições educacionais possui mediações com as estruturas 

organizacionais da sociedade de modo geral. Assim, é importante ressaltar e refletir sobre 

o trabalho dos coordenadores e como eles estão estruturados nas escolas de alfabetização 

de jovens e adultos; as implicações no trabalho pedagógico devem ser observadas e 

discutidas visto que os currículos precisam mudar, associando-se ao sujeito da EJA, 

delimitando a realidade do aluno de acordo com seu modo de vida e culturas. 

Para o desenvolvimento da temática apresentada, foi importante procurar por 

algumas coordenadoras pedagógicas de campo, já que essas possuem uma relação mais 

próxima com as alfabetizadoras e os alunos. Dessa forma, duas tornaram-se voluntárias e 

se disponibilizaram com o objetivo de contribuir com a pesquisa para responder à seguinte 

questão: Qual é o significado que você atribui ao seu trabalho no Programa Brasil 

Alfabetizado? Para compreender a nossa estratégia para a questão posta, Paiva e Pinheiro 

(2011, p. 27) enfatiza que “as narrativas podem ser entendidas como processos de 

produção de discursos por meio dos quais expressamos aquilo que 
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compreendemos/percebemos, em que acreditamos e existir”. Para refletir sobre os 

multifacetados pensamentos dos sujeitos, é imprescindível ouvir os coordenadores a fim 

de entender os discursos veiculados e o que pensam e fazem os sujeitos. 

Conforme o questionamento acima explanado, os coordenadores atribuem o 

significado do seu trabalho voltado à alfabetização. Para eles, o ato de alfabetizar deve 

ser responsável e atuante na democracia, trazendo consigo ideias e argumentos voltados 

para a resistência da população contra o viés antidemocrático que se encontra no meio 

social. Na visão de Moura (2001, p. 98), “[...] o princípio de Emília Ferreiro e Vygotsky 

de que alfabetizar é um ato de conhecimento e, portanto uma tarefa complexa, demorada 

e exige uma competência e compromisso de profissionais preparados para tal”. 

Certamente, na visão dos coordenadores para que ocorra o processo de ensino e 

aprendizagem na EJA, que visa à alfabetização, é indispensável dimensionar as condições 

de saberes que são fornecidas aos educadores por meio de práticas e formação adequadas 

ao nível que a modalidade precisa. 

Ainda segundo eles, as campanhas de alfabetização no município evidenciam e 

reforçam as reais necessidades que existem na vida dos sujeitos que vão além do ensino 

básico, as quais envolvem processos mais complexos na sociedade. Sendo assim, os 

programas que estes coordenadores estão à frente e atendem à modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos merecem atenção constante para evitar degradações e equívocos. 

Desse modo, Fávaro e Freitas (2011, p. 386) “[...] entendem [que] a EJA pode ser 

assumida como plataforma para rever os programas em execução, visando a reorientá-los 

na perspectiva de uma política integrada para jovens e adultos. [...]”. Por conseguinte, 

observa-se a necessidade de agregar valores que desencadeiem responsabilidade e 

foquem na linhagem que abrange um elemento essencial para fazer e manter a estrutura 

dos programas educacionais: a verificação contínua durante todo o processo para poder 

ocorrer mudanças significativas. 

Os coordenadores pedagógicos interagem com a comunidade dentro da qual se 

encontram, promovendo um trabalho voltado para a realidade local, conforme eles 

ressaltam. Para isso, tem que haver o engajamento entre a proposta curricular, didática da 

instituição e a comunidade, reconhecendo suas especificidades. Para o entendimento de 

Libâneo (2001), o coordenador fortifica, esclarece, lida, contribui e qualifica as ações 
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pedagógicas curriculares, condicionando o favorecimento no sentido de apoiar 

didaticamente e pedagogicamente os professores nas suas áreas de conhecimento, e este 

trabalho que os coordenadores estão tentando executar nas instituições. 

Ao analisar as entrevistas, foi possível notar que as coordenadoras enfatizam o 

reconhecimento do valor formativo e humano do seu trabalho na campanha de 

alfabetização. Além disso, destacaram o fato de haver contato direto entre os profissionais 

que atuam no programa por conta dos afazeres coletivos que necessitam da cooperação 

de todos. Outrossim, as coordenadoras sublinharam a relação entre a superação do 

analfabetismo e as suas formações em nível superior em Pedagogia, apresentando indícios 

da contribuição dos seus conhecimentos acadêmicos para atender o objetivo do Programa 

Brasil Alfabetizado. Para tanto, Freire (2008) relata que é por meio dos elementos da 

“leitura da palavra” e da “leitura de mundo” que os sujeitos refletem e compreendem o 

mundo em que vive, consequentemente, o autor destaca que para transformar a realidade 

é preciso haver a relação entre os tipos de leituras destacadas e os diálogos entre os 

sujeitos. Tais ações foram obsevadas e trabalhadas pelos coordenadores, e isso surgiu a 

partir da necessidade de aproximar atores sociais, possibilitando condições reais de 

melhoria na qualidade de vida dos sujeitos atendidos. 

Desse modo, em todos os espaços deve haver um acolhimento mais sensível para 

promover as interações comunitárias. Segundo Fonseca (2001), o ambiente educacional 

deve ser um agente de transformação, apontando para a conquista da cidadania e do 

fortalecimento humanístico. Destarte, é fundamental a permanente inquietação e 

mobilização dos coordenadores que orientam os professores alfabetizadores da EJA, 

pelos seus mais diversos motivos, por meio de debates contextualizados, pesquisas e 

análises das realidades. São essas ações que fortalecerão o campo e darão subsídio para 

que se implantem e implementem políticas efetivamente voltadas para a Educação de 

Jovens e Adultos. 

 

CONCLUSÕES 

A partir da pesquisa deste trabalho, houve mais notoriedade sobre o trabalho dos 

coordenadores pedagógicos na campanha de alfabetização da Educação de Jovens e 

Adultos no Programas Brasil Alfabetizado (PBA), sendo possível aprofundar a reflexão 
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sobre a importância desses profissionais que contribuem com a educação de nosso país. 

De modo mais detalhado, promoveu-se a vontade de favorecer a autenticidade do 

comprometimento das políticas públicas por meio dos programas educacionais diante da 

realidade que é posta aos atores envolvidos nesse objetivo como um todo. 

Com a realização da pesquisa, foram tecidos diálogos possíveis a favor da ligação 

do trabalho educacional dos Coordenadores Pedagógicos com a humanização dos sujeitos 

de forma reflexiva. Nesse caminho, os estudos apontam que ser coordenador pedagógico 

de uma campanha de alfabetização requer características múltiplas de autoavaliação para 

desvendar novos pensamentos e olhares constantemente, considerando a voz de todos que 

compõem a sociedade. 

Desenvolvendo um local de trabalho que contribui com a formação dos sujeitos, 

a recorrente contribuição da coordenação no percurso feito pelo Programa Brasil 

Alfabetizado é um componente fundamental para viabilizar o exercício da cidadania nos 

aspectos sociais e humanos do meio social e serve como ferramenta na luta contra o 

conformismo e as disparidades que podem estar presentes tanto na vida dos 

alfabetizadores quanto na vida dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos. 
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INFLUÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO DOCENTE SOBRE O DESEMPENHO 

DISCENTE NO ENEM 

 
José Roberto Abreu de Carvalho Junior1 

            

INTRODUÇÃO 

A busca pela melhoria da qualidade da educação é um tema de preocupação de 

todos os países. É comum acreditar que uma educação de qualidade seja obtida através 

de investimentos em recursos escolares como, por exemplo, a contratação de professores 

mais qualificados. A qualidade dos professores é apontada por expressiva parte da 

literatura como um importante fator que influencia na aprendizagem dos alunos e explica 

as diferenças de desempenho discente entre escolas. 

No Brasil, a literatura que investiga os efeitos da qualificação docente sobre o 

desempenho discente é ainda embrionária. Com relação a análises do desempenho 

discente em testes padronizados e de larga escala, essa literatura é ainda mais escassa 

(DUTRA et al., 2019a; KLEINKE, 2017). Quando olhamos para o nível de ensino médio, 

percebemos que poucos são os trabalhos na literatura que têm o Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) como objeto de estudo.  

No ensino médio brasileiro, os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (Ifets) e os Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) são escolas 

públicas federais de educação profissional reconhecidas por oferecerem à sociedade uma 

educação de qualidade e por cumprirem um importante papel social (NASCIMENTO; 

CAVALCANTI; OSTERMANN, 2020; RAMOS, 2018). O estado da arte da literatura 

que se debruça sobre os Ifets/Cefets aponta que o desempenho de seus alunos no Enem é 

afetado pela região do país onde o campus do Ifet está localizado, pelo tipo de localização 

(se urbana ou rural), pela condição socioeconômica do discente (DUTRA et al., 2019b), 

pela adequação da formação docente e pelas suas condições de trabalho (NASCIMENTO; 

CAVALCANTI; OSTERMANN, 2020). Sabe-se também que o desempenho discente de 

alunos dos Ifets tende a ser crescente e significativo ao longo do tempo (DUTRA et al., 

2019a) e que suas notas são muito próximas ou até mesmo maiores do que as notas de 
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alunos de escolas privadas (NASCIMENTO; CAVALCANTI; OSTERMANN, 2020; 

RAMOS, 2018; ZANCHETTIN, 2018). E existem constatações de que os docentes dos 

Ifets são, em média, mais bem formados e trabalham em locais com melhor infraestrutura 

quando comparados com os docentes da rede pública estadual e municipal 

(NASCIMENTO; CAVALCANTI; OSTERMANN, 2020).  

Entretanto, ao melhor de nosso conhecimento, de maneira surpreendente, nenhum 

trabalho teve por objetivo analisar a influência da variável titulação do corpo docente dos 

Ifets/Cefets no desempenho discente no Enem. Com isso, questionamos: quanto mais 

qualificado é o corpo docente de uma escola, maior é o desempenho discente no Enem? 

Buscamos encontrar respostas para essa pergunta e preencher essa lacuna no 

conhecimento.  

Baseando na literatura brasileira que encontrou efeitos positivos da titulação 

docente sobre o desempenho discente no nível superior brasileiro, através do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) (MIRANDA; NOVA; 

CORNACCHIONE JR, 2013; ZONATTO et al., 2013), a nossa hipótese é que uma maior 

titulação do corpo docente dos Ifets/Cefets afetará positivamente o desempenho discente 

no Enem. Atendemos ao pedido feito por Nascimento, Cavalcanti e Ostermann (2020) 

para que se avance a literatura analisando empiricamente a relação dos Ifets com exames 

de avaliação e seleção, como o Enem. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Teoria do Capital Humano pressupõe que o indivíduo que se qualifica adquire 

maior conhecimento sobre a sua atividade laboral e isso resulta em uma maior e melhor 

produtividade no seu trabalho, levando a uma maior remuneração por esse processo 

(BECKER, 1964). Podemos dizer que professores estão investindo no seu próprio capital 

humano quando se qualificam em cursos acadêmicos avançados, como os de Mestrado e 

Doutorado, por exemplo. Assim, é esperado que a sua produtividade melhore com a posse 

desses títulos. Um exemplo de produtividade docente pode ser visualizado através do 

desempenho de seus alunos. 

No Brasil, a titulação docente, enquanto um possível condicionante do 

desempenho discente, só foi analisada para o nível superior de ensino, através de 
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observações no Enade. Miranda, Nova e Cornacchione Jr (2013) e Zonatto et al (2013) 

descobriram que as maiores notas no Enade são de universidades que possuem os maiores 

níveis de qualificação docente. Os autores concluíram que quanto maior é a proporção de 

professores com títulos de mestrado e doutorado na universidade, melhor é o desempenho 

discente no Enade.  

No ensino médio, o estado da arte sobre os condicionantes do desempenho 

discente indica que melhor desempenho no Enem é resultado de melhor condição 

socioeconômica do discente (FIGUEIRÊDO; NOGUEIRA; SANTANA, 2014; 

KLEINKE, 2017; LUCENA; SANTOS, 2020; TRAVITZKI; FERRÃO; COUTO, 2016; 

VALENTE, 2017), maior escolaridade dos pais (FIGUEIRÊDO; NOGUEIRA; 

SANTANA, 2014; VALENTE, 2017) e maior formação docente, adequada à área em que 

o professor leciona a disciplina (ZANCHETTIN, 2018). O desempenho no Enem é 

sensível a fatores de natureza socioespacial e racial (TRAVITZKI; FERRÃO; COUTO, 

2016). Indivíduos brancos, do sexo feminino, que moram em área urbana, que não 

trabalham e que estudaram o ensino médio em escolas particulares obtém as maiores notas 

no exame (FIGUEIRÊDO; NOGUEIRA; SANTANA, 2014; LUCENA; SANTOS, 2020; 

VALENTE, 2017). Assim, o Enem favorece os estudantes das classes sociais mais 

elevadas, que possuem as habilidades necessárias para a compreensão e interpretação das 

questões cobradas no exame (BERG; VOTRE, 2018; KLEINKE, 2017). 

 

METODOLOGIA 

Essa é uma pesquisa de natureza puramente quantitativa. Utilizamos uma amostra 

das notas no Enem de 413 campi dos Ifets/Cefets, cujos alunos realizaram o exame em 

2019. O tamanho de amostra (n=413) constitui 67,04% da população de 616 campi dos 

Ifets/Cefets existentes no Brasil em 2019. O desempenho discente é aqui representado 

pela pontuação média de ambas as provas objetivas e de redação no Enem 2019. As notas 

médias por escola dos alunos dos 413 Ifets/Cefets foram coletadas do Ranking Folha de 

S. Paulo – Enem 2019. 

Para mensurarmos a qualificação docente, utilizamos como proxy os títulos 

acadêmicos do corpo docente dos 413 Ifets/Cefets. Utilizamos o índice de titulação do 

corpo docente do ano de 2019 dos 413 Ifets/Cefets. Cada índice de titulação do corpo 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

docente dos Ifets/Cefets foi coletado diretamente da Plataforma Nilo Peçanha 2020 – Ano 

Base 2019. O índice varia de 1 a 5. Para se obtê-lo, a titulação do corpo docente de uma 

escola é classificada em 5 subgrupos: Graduado, Aperfeiçoado, Especialista, Mestre e 

Doutor, aos quais são atribuídos, respectivamente, os pesos 1, 2, 3, 4 e 5. Quanto mais 

próximo de 5 é o índice, maior é a titulação do corpo docente de cada campus de 

Ifet/Cefet. 

Primeiramente, os dados foram coletados de suas respectivas fontes e, 

posteriormente, tabulados no software Excel. Em seguida, foram analisados no pacote de 

software estatístico Stata® (versão 15.0). Realizamos duas Regressões Lineares 

Múltiplas (RLM) separadamente para cada variável dependente (nota na prova objetiva e 

nota na prova de redação). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O modelo final da regressão múltipla estimada com erros-padrão robustos para a 

variável dependente “nota na prova objetiva” é apresentado a seguir. 

 
Regressão Linear Múltipla – variável dependente “nota na prova objetiva” 

Nota na prova 

objetiva 
 Coef.  Erro 

Pad. 
t-value  p-value  [95% 

Conf 
 

Interval] 
 

Sig 
Titulação docente 28.284 5.741 4.93 0 16.997 39.571 *** 
IDH 147.749 27.715 5.33 0 93.265 202.232 *** 
Região -2.663 1.262 -2.11 .035 -5.144 -.182 ** 
Taxa de evasão -.916 .203 -4.52 0 -1.315 -.517 *** 
AFD -.203 .073 -2.79 .005 -.346 -.06 *** 
Cor parda -.241 .078 -3.07 .002 -.395 -.087 *** 
Renda > 3,5 SM .361 .159 2.27 .024 .048 .673 ** 
Gênero feminino -.649 .176 -3.69 0 -.996 -.303 *** 
Área de 

localização 
-20.083 3.839 -5.23 0 -27.629 -12.537 *** 

Constante 433.311 33.279 13.02 0 367.89 498.733 *** 
Média variável 

dependente 
557.845 DP variável 

dependente 
35.720   

R-squared  0.537 Número de 

observações  
413   

Teste F   62.469 Prob > F  0.000   

Akaike crit. (AIC) 3826.687 Bayesian crit. (BIC) 3866.922   

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 
 

O modelo final da regressão múltipla estimada com erros-padrão robustos para a 

variável dependente “nota na redação” é apresentado a seguir. 
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Regressão Linear Múltipla – variável dependente “nota na redação” 
Nota na Redação do 

Enem 2019 
 Coef.  Erro 

padr. 
t-value  p-value  [95% 

Conf 
 

Interval] 
 

Sig 
Titulação docente 56.581 11.16 5.07 0 34.643 78.519 *** 
Taxa de evasão -2.035 .441 -4.62 0 -2.902 -1.168 *** 
Cor amarela 3.594 1.039 3.46 .001 1.55 5.637 *** 
Renda > 3,5 SM 1.157 .32 3.61 0 .527 1.787 *** 
Área de localização -30.39 8.209 -3.70 0 -46.528 -14.253 *** 
Constante 507.133 44.882 11.30 0 418.903 595.363 *** 
Média variável dependente 697.525 DP variável 

dependente 
60.494   

R-squared  0.207 Número de 

observações   
413   

Teste F   21.742 Prob > F  0.000   

Akaike crit. (AIC) 4476.046 Bayesian crit. 

(BIC) 
4500.187   

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 
 

Percebemos que a variável de interesse, titulação docente, se manteve 

estatisticamente significativa com correlação positiva para explicar a variação nas 

variáveis dependentes “nota na prova objetiva” e “nota na prova de redação”. Controlando 

por uma série de variáveis, os resultados encontrados confirmam a nossa hipótese: a 

titulação docente tem influência positiva sobre o desempenho discente no Enem, tanto na 

prova objetiva como na prova de redação. Nossos resultados convergem com outros 

resultados da literatura brasileira, que também encontrou correlação positiva da titulação 

do corpo docente com o desempenho discente no Enade (MIRANDA; NOVA; 

CORNACCHIONE JR, 2013; ZONATTO et al., 2013). Esses resultados sugerem que 

quanto mais qualificado é o corpo docente de uma escola, maior tende a ser o desempenho 

de alunos em exames padronizados como o Enem.  

A principal explicação que oferecemos para esses resultados é que eles 

corroboram empiricamente a Teoria do Capital Humano (BECKER, 1964). É possível 

que o alto nível de conhecimento acumulado leve os docentes dos Ifets/Cefets a ensinarem 

através de melhores métodos, mais eficientes e inovadores, que facilitam a aprendizagem 

discente, que se materializa no desempenho no Enem. A retribuição pela titulação docente 

é a recompensa por esse processo. Uma segunda explicação talvez seja que, ao serem 

recompensados pelo esforço da qualificação, esses docentes se sintam mais motivados 

para melhor desempenharem o seu trabalho. E uma terceira explicação reside na 

possibilidade de que os cursos de Mestrado e Doutorado do Brasil formam, além de 
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pesquisadores, bons professores. 

 

CONCLUSÕES 

Descobrimos que a qualificação docente, aqui representada pela titulação docente, 

tem influência positiva sobre o desempenho discente no Enem, tanto na prova objetiva 

como na prova de redação. Contribuímos para a literatura mostrando que quanto mais 

qualificado é o corpo docente de uma escola, melhor tende a ser o desempenho dos alunos 

no Enem. Nossas evidências sugerem que é válido o investimento que o Governo Federal 

realiza nas políticas de capacitação e remuneração docente dos Ifets/Cefets. A 

recompensa monetária aos professores em virtude da posse de títulos acadêmicos 

avançados, como os de Mestrado e Doutorado, parece produzir bons resultados, 

materializados no desempenho dos alunos no Enem. 
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SER PROFESSOR NUMA ESCOLA DO SÉCULO XXI: ANÁLISE DE 

VIVÊNCIA DOCENTE À LUZ DA SOCIOLOGIA FENOMENOLÓGICA DE 

ALFRED SCHÜTZ 
          

Daniel da Silva Barbosa1; Prof. Dr. José Bento Suart Junior2 

            

INTRODUÇÃO 

O ambiente escolar, mesmo com sua organização burocrática, técnica e teórica, 

ou pedagógica, didática, procedimental e relacional, não escapa do conjunto de 

conhecimento que os sujeitos trazem de suas vivências e do contexto político-social 

externos a esse ambiente. Tardif e Raymond (2000) consideram que esses saberes pré-

profissionais e de socialização extra-escola emergem no ambiente escolar. Portanto, a 

presente pesquisa abordará essa manifestação de vivência relacional enquanto fenômeno 

situado no ambiente escolar, segundo a sociologia fenomenológica de Alfred Schütz. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fundamentação teórica se sustenta na teoria de Alfred Schütz, sobretudo em 

seus termos mundo da vida, estoque de conhecimento e tipificação (1973, 1979, 2001). 

O mundo da vida para Schütz é justamente o mundo natural colocado por Husserl (2008); 

uma realidade prática onde o indivíduo está voltado e dirigindo todas as suas 

preocupações, atenção e onde sua consciência liga-se junto com outras consciências na 

construção de uma realidade compartilhada. Schütz usou da fenomenologia de Husserl 

para organizar uma sociologia que possa entender o mundo social a partir da 

subjetividade. Seu mundo-vida foi descrito como: 

 

Mundo natural e social, é o cenário que põe as minhas ações e as nossas 

recíprocas [...], de acordo com isso, não só atuamos e operamos dentro do 

mundo da vida senão também sobre. [...] Cada passo de minha explicação e 

compreensão do mundo se baseia, em todo momento, num acervo de 

experiência prévia, tanto de minhas próprias experiências imediatas como das 

experiências que me transmitem meus semelhantes, e sobretudo, meus pais, 

professores, etc. Todas essas experiências, comunicadas e imediatas, estão 

incluídas numa certa unidade que tem a forma de meu acervo de conhecimento, 
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ds.barbosa@unesp.br 
2 Professor Adjunto na Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR Campus Apucarana no curso 

de Licenciatura em Química. Realiza estudos nas áreas de História e Filosofia da Ciência. Docente da 

disciplina Fenomenologia como Método de Pesquisa Qualitativa do Programa de Pós-Graduação do 

Departamento de Educação da UNESP-Bauru, bentosuart@gmail.com 

mailto:ds.barbosa@unesp.br
mailto:bentosuart@gmail.com


II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

o que me serve como esquema de referência para dar o passo concreto de minha 

explicação do mundo (SCHÜTZ, 1973,  p. 27-28). 

 

As palavras acima evidenciam uma realidade coexistente e determinada por uma 

dinamicidade relacional conflitante, conforme tentativas de 

modificação/superação/rendição/resistência/transformação e interesses práticos 

adquiridos na experiência, porém, adaptados mediante situação porque o motivo da ação 

dentro do mundo vivido imediato só permite a significância do vivido numa visão 

introspectiva, ou seja,  para Schütz (1973, 1979), o que detemrina o ato é o acervo de 

conhecimento. 

Na consideração dessa realidade coexistente, Alfred Schütz construiu uma 

estrutura e funcionamento da consciência humana e suas ramificações sociais para 

analisar a construção do significado subjetivo do mundo da vida na consciência individual 

e como essa consciência, munida de uma receita de conduta, se comporta nesse ambiente 

psicossocial. Para esclarecer a dinamicidade relacional do mundo da vida cotidiana, 

Schütz conceituou seu Acervo de Conhecimento, sendo algo: 

 

Construído sobre a sedimentação de experiências anteriores realmente 

presentes, ligadas à situações. Inversamente, qualquer experiência que esteja 

realmente presente é inserida no fluxo de experiências de uma biografia, de 

acordo com o conjunto de tipos e significados que se encontram no conjunto 

de conhecimentos (SCHÜTZ; LUCKMANN, 2001. p. 109).  

 

Portanto, para Schütz, se tratava de um arsenal de conhecimentos resultantes de 

experiências no mundo da vida cotidiana que servem como códigos de referências na 

interpretação da vivência atual em curso, mas que seus significados são definidos e 

redefinidos conforme a situação. Até porque a função desse estoque é de tornar esse 

mundo perceptivo e nítido. E, dessa nitidez, construímos nossa “atitude natural” 

(SCHÜTZ, 1979), sem preocupações e reflexões teóricas sobre os problemas exitentes e 

sim em busca de um interesse ou motivos prático da vida cotidiana que é incoerente e 

cheia de contradições, longe de ser homogênea ou de sentido lógico. Na solução desses 

problemas, o indivíduo cria códigos de soluções típicas para as incoerências e 

contradições e ao aplicá-las estandardiza-as como receita.  

Esses motivos pragmáticos aproximam os indivíduos e assim cria um ambiente 
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social compartilhado pelos mesmos significados e o que determina na vivência da 

consciência com o estranho é a mediaticidade da intencionalidade ou significancia 

motivacional (SCHÜTZ; LUCKMAN, 2001), conforme os pressupostos construídos com 

o código de interpretação contido no acervo de conhecimento. Essa experiência com o 

outro depende do acervo e de uma situação como ponto de partida. E se o acervo não tem 

significância motivacional, temos problemas e possibilidades de solução. Sobre isso, 

Schütz disse: 

 

A partir de uma solução situacionalmente apropriada para uma situação 

problemática, um tipo surge através da nova determinação problemática de 

uma experiência que não poderia ser dominada com a ajuda do conhecimento 

já existente (SCHÜTZ; LUCKMANN, 2001, p. 225-226). 

  

Percebe-se aqui que Alfred Schütz destacou a aceitação da experiência ou solução 

de incompatibilidade de códigos de interpretação, caso se tenha uma solução situacional 

condicionada por uma nova motivação que garanta uma conexão em que a percepção do 

visto articule um sentido para essa vivência para preencher os sentidos do indivíduo e o 

levar numa esfera de realidade em que determinada pessoa esteja com a outra numa 

intersubjetividade. Frente a essas bases teóricas, quais estoques de conhecimentos os 

professores carregam consigo? Que tipo de significado se constrói na vivência desse 

mundo-vida escolar? 

 

METODOLOGIA 

A metodologia proposta está dentro da abordagem qualitativa, por proporcionar 

encontrar conjuntos de asserções que podem descrever o significado do mundo social do 

investigado (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Para tanto, optou-se pela atitude investigativa 

que vise o que Bicuto e Klüber (2013) chamaram de “realidade do investigado”. Os 

procedimentos de redução da fenomenologia hursserliana foram utilizadas como método 

de coleta de análise dos dados que oorreram por meio de questionário aberto com a 

seguinte pergunta: como você descreve sua experiência profissional e pessoal como 

professor no interior da Escola do século XXI? Os participantes foram 30 docentes de 

redes municipais, estaduais e privadas de municípios do interior do Estado de São Paulo. 

A análise das respostas passou por diversos passos. O primeiro deles foi a análise 
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ideográfica (BICUDO; AFONSO DA SILVA, 2018), o que gerou a Unidade de Sentido 

(U.S.). Dessas U.S. foram geradas Unidades de Significados (Usg.). Posteriormente 

partiu-se para a análise nomotética (BICUDO; KLÜBER, 2013) gerando três categorias 

– Escola e Sociedade, Formação Continuada e Interiorização do Mundo Externo – 

optando pela análise da última categoria. 

Os participantes foram nomeados com P (Professor) junto com o número da ordem 

das descrições indicados no quadro análise ideográfica.  Abaixo temos um quadro 

exemplificando o procedimento. Para tornar os quadros legíveis, é importantes esclarecer 

as siglas usadas. A sigla “Ex” refere-se ao excerto da descrição. O enxerto hermenêutico 

se trata da compreensão do fenômeno do sujeito. A sigla USxPx refere-se ao resultado da 

análise ideográfica (Unidade de Sentido x do Professor x). Veja o quadro com a situação 

exemplificada. 

 
Quadro 01: Unidade de Sentido do Professor P1 

DESCRIÇÃO DO PROFESSOR 1 
Minha experiência profissional foi construída por dezenove anos atuando em escolas estaduais e 

municipais na cidade de Lençóis Paulista e região. Um trabalho com muito diálogo com alunos e 

implementação de mudanças na prática pedagógica (E1) sempre que era necessário, devido a realidades 

diferentes entre os alunos e também entre escolas (E1). Aprendi muito e continuo a aprender... 

Agora na gestão, considero um privilégio poder atuar na organização do trabalho pedagógico e com isso 

proporcionar melhorias para a aprendizagem do aluno (E3). Isto significa que muitos saltos de qualidade 

são possíveis de serem percebidos no cotidiano da sala de aula (E4), porque o acompanhamento 

pedagógico e as orientações quanto ao trabalho docente possibilita que o enfoque no sujeito, que não 

deixa de ser social, mas que apresenta dificuldade que muitas vezes difere do grupo precisa ser analisado 

com diversos olhares, pois além do docente, outros atores na escola colaboram para que a aprendizagem 

significativa ocorra (E5). 
CÓDIGO 

DA US 
ENXERTO 

HERMENEUTICO 
UNIDADE DE SIGNIFICADO 

(USg) 
COMPREENSÃO DO 

QUE FOI DITO 
US1P1 

 
Depoente acredita haver uma 

dinâmica na relação 

aluno/professor  

Dinamismo entre 

aluno e professor 

US2P1 
 

Depoente destaca a 

complexidade da prática 

pedagógica  

Práticas pedagógicas 

múltiplas 

US3P1 
 

Depoente acredita que é 

fundamental o trabalho da 

coordenação pedagógica 

Importância de toda 

estrutura escolar 

US4P1 Saltos de qualidades: 

melhorias vertiginosas na 

qualidade.  

Depoente vislumbra a real 

prática de intervenção didática 

no cotidiano escolar 

Prática didática 

US5P1 Atores: outros indivíduos 

também responsáveis pela 

existência da escola.   

Depoente destaca que o processo 

de ensino/aprendizagem 

ultrapassa a relação 

professor/aluno  

Ensino como ação da 

sociedade escolar 

Fonte: Própria (2019). 
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Quadro 02: Primeira Redução (R1) 
REDUÇÃO CATEGORIAS UNIDADES DE SENTIDO 
C1R1 Prática docente US1P1, US2P1, US4P1, US3P3, US8P3, US3P4, US5P4, 

US4P5, US5P5, US5P7, US2P8, US3P8, US5P8,  
C2R1 Imposição de forças 

externas 
US2P2, US3P2, US2P4, US3P5, US3P5, US2P6, US3P6, 

US4P6, US5P6, US4P7, US1P8, US4P10, US3P11, US1P12, 

US5P10,   
C3R1 Gestão escolar   US3P1, US1P7,  
C4R1 Angústia  US1P2, US5P2, US1 P4, US1P6, US2P7, US2P9, US2P10, 

US2P11,  
C5R1 Satisfação US4P2, US7P2, US8P2, US5P3, US1P9, US1P11, US1P3,  
C6R1 Dinamismo 

escola/sociedade 
US5P1, US4P3, US3P7, US4P8, US3P9, US3P10,  

C7R1 Projeto profissional  , US2P3, US6P3, US7P3,  
C8R1 Efeito do tempo 

histórico 
, US1P5, US6P6, US1P10,  

Fonte: Própria (2019). 
 

Quadro 03: Segunda Redução (R2) 
REDUÇÃO CATEGORIAS  CATEGORIAS DA R1 
C1R2 Escola e sociedade C2R1, C6R1, C8R1, C3R1 
C2R2 Interiorização do mundo externo C4R1, C5R1,  
C3R2 Formação continuada C7R1, C1R1 

Fonte: Própria (2019). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A categoria em questão foi resultado de duas subcategorias resultante da primeira 

Redução Fenomenológica: angústia e prazer. Ambas as subcategorias se convergiram na 

categoria em análise devido a um caráter importante percebido durante os insights obtidos 

na análise imaginativa. Termos como frustração, conturbado, desafiado, minar, 

comodismo, conformismo, desafiado, comprometido, qualificado, preparado, 

confortável, sensações prazerosas, sentir-se bem, longe de se situarem em planos isolados 

demonstram se enquadrar numa situação relacional em que a experiência se mostra 

estanha ou desafiadora, conforme o acervo que os participantes trazem. 

Como este mundo escolar é um ambiente delimitado e muito restrito para as 

escolhas frente às tipificações, os resultados afetivos e emocionais do profissional se 

acentuam consideravelmente. Esse ambiente, que podemos chamar superficialmente de 

mundo da vida cotidiana escolar, compartilha das tipificações da comunidade externa: 

Sinto frustração pela maneira como a profissão está desvalorizada no país (US1P2)... 

Uma tarefa um tanto quanto conturbada, pois a sociedade atual está sofrendo uma 

mudança muito grande e entrando em uma nova era, a era tecnológica (US1P4)...  
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Portanto, forças externas se sobrepõem às conexões que geram a percepção desse 

real. No entanto, ser professor no século XXI também parece ser um exercício que garante 

um sentido significativo, prazeroso e que permite estabelecer possibilidades de vivência 

significativa com o outro, em que não se encontra facilmente fora do cotidiano escolar 

devido também às suas peculiaridades, por exemplo, o professor tem a possibilidade de 

atuar num agir reflexivo e orientado quando é preparado conforme formação continuada 

e atualizada ou seu acervo proporciona uma flexibilidade para tal. É o que mostraram as 

descrições em destaque: ao mesmo tempo sinto-se me desafiado e comprometido a lutar 

pela melhoria de ensino (US4P2)... após aplicar a abordagem de ensino por investigação 

em uma sala no 6º ano, um aluno exclamou “Hoje eu me senti um cientista” (US4P2)...   

 

CONCLUSÕES 

Essas descrições demonstram a sincronia dos acervos que levam a experiências 

concordantes com motivações coapreendidas dentro da situação vivenciada. A angústia 

descrita mais acima parece ser outra fase dessa situação em que é clara a intencionalidade 

de indivíduos que se convergem dentro de uma esfera relacional empática. As 

interpretações aqui destacadas parecem evidenciar que o ser professor no século XXI é 

um viver num equilíbrio entre forças externas, nuances de tipificações de realidades 

convergentes ou divergentes e tentativas de construção de significação de uma realidade 

que exige constante solução situacional, tendo o professor alvo dos encontros de 

disparidades morais, motivacionais, políticas, emocionais. E a frustração é gerada quando 

o indivíduo professor-no-mundo é colocado em contato com a possibilidade de vivência 

com o estranho e a toda sua construção de significação de mundo. 
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EDUCAÇÃO CIENTÍFICA NA REVISTA ELETRÔNICA DE EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA: NOTAS BREVES DE UMA PESQUISA 

 
Luiz Carlos da Silva Rocha1; José Daniel de Lima Gonçalves2; Jamerson Fernando Confort Martins3 

 

INTRODUÇÃO 

A educação científica é um tema recorrente em periódicos vinculados à educação. 

Dessa forma, no presente artigo, busca-se apresentar a produção acadêmica sobre 

educação científica, publicada na Revista Eletrônica de Educação Matemática 

(REVEMAT), visando, desse modo, fomentar a discussão sobre educação científica nos 

ambientes de aprendizagem de matemática para que ocorra compreensão significativa 

sobre o método científico. Ademais, propõe-se que essa se torne um objeto de estudo para 

licenciandos em Matemática, visto que esses serão futuros professores e terão como 

ambiente de trabalho a sala de aula como espaço de produção de conhecimentos.  

É evidente que na ocasião em que as crianças e adolescentes questionam os 

professores e pesquisadores com perguntas sobre fenômenos naturais e  fórmulas 

matemáticas e esses conseguem explicá-los estão usando o conhecimento científico. 

Todavia, esses processos devem ser informados como resultantes de métodos científicos. 

Além disso, tais procedimentos, na maior parte do tempo, ficam, ainda, no plano das 

ideias dos estudantes, e que vão criando novos questionamentos. Daí advém a necessidade 

de os professores serem preparados para atuar utilizando o método científico como forma 

de trabalho com educação científica. 

Sendo assim, parte-se do seguinte questionamento: os artigos publicados acerca 

de educação científica na REVEMAT trazem contribuições teóricas e metodológicas para 

a comunidade docente e discente envolvida no ensino de matemática?  

Entende-se, portanto, que a educação científica é relevante para o entendimento 

do que seja investigação científica em Matemática, pois o questionamento que se faz 

problematiza essa percepção, visto que o conhecimento científico encontra-se presente 

em todos os níveis de ensino, sendo fundamental sua presença na formação docente em 
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3 Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, jamerson_martins@yahoo.com.br 
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matemática. 

 Espera-se que, por meio desse estudo, discentes das Licenciaturas em Matemática 

passem a compreender a relevância do tema discutido, contribuindo para o aumento das 

produções de conhecimento a respeito dessa abordagem, pois é um assunto que se faz 

necessário no ensino de Matemática. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O acesso ao conhecimento científico  poderá ocorrer pela via da educação 

científica como direito de todos os cidadãos, sendo de fundamental importância para o 

desenvolvimento da humanidade, da ciência e da educação. A Declaração sobre Ciência 

e o Uso do Conhecimento Científico (UNESCO/BUDAPESTE, 1999, p. 34) explana que 

“a educação científica, no sentido amplo, sem discriminação e englobando todos os níveis 

e modalidades, é um pré-requisito fundamental para a democracia e para assegurar-se o 

desenvolvimento sustentável”. Além disso, é responsabilidade dos governantes formular 

políticas educacionais que envolvam a educação científica desde os primeiros anos 

escolares, pois essa deve ser a essência do desenvolvimento humano, nas sociedades 

consideradas do conhecimento, e quanto mais cedo são introduzidos esses conceitos mais 

são absorvidos pelos alunos.   Roitman (2007, p. 8) ensina que: 

 

A educação científica desenvolve habilidades, define conceitos e 

conhecimentos estimulando a criança a observar, questionar, investigar e 

entender de maneira lógica os seres vivos, o meio em que vivem e os eventos 

do dia a dia. Além disso, estimula a curiosidade e imaginação e o entendimento 

do processo de construção do conhecimento. 

 

Sendo assim, é nítida a necessidade de estudos sobre educação científica, pois traz 

para o ensino o esclarecimento sobre a forma como é elaborado o conhecimento 

científico, mostrando que todos devem compreender tal método. Nesse sentido, é 

essencial para a formação dos indivíduos o aprimoramento do conhecimento e de novas 

concepções, habilidades e conceitos aliado à compreensão de como são construídos. Com 

isso, o processo de aprendizagem torna-se mais integral. 

Assimilar o método científico utilizado pelos cientistas para chegar à produção de 

novo conhecimentos é um dos princípios da educação científica, como fica claro na 
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Declaração da UNESCO, o que reverbera no questionamento de Provdanov e De Freitas 

(2013, p. 14): “Mas o que é método científico e por que é tão relevante? A Metodologia 

é a aplicação de procedimentos e técnicas que devem ser observados para construção do 

conhecimento, com o propósito de comprovar sua validade e utilidade nos diversos 

âmbitos da sociedade”. Logo, com base nas referências supracitadas, vê-se que é 

importante ressaltar que, quando uma sociedade não possui o conhecimento científico ou 

não desenvolve uma educação científica robusta nas escolas, ela é exposta e frágil a 

pensamentos negacionistas e a pseudocientistas, que se caracterizam por fomentarem 

conhecimentos alternativos sem qualquer metodologia eficaz, e baseadas em concepções 

não lógicas, com soluções simplistas com a intenção de apenas convencer, ao contrário 

dos verdadeiros pesquisadores que trabalham na disposição de criar e inovar, na maioria 

das vezes, em benefício da população. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada na REVEMAT no dia 5 de novembro de 2020, utilizando 

como descritor educação científica, sem aspas, com o intuito de, no primeiro momento, 

trazer resultados quantitativos sobre o tema nesse periódico. Dessa busca retornaram 61 

artigos que tinham relação direta e indireta com o tema após verificarmos o título, as 

palavras-chave e os resumos. 

A escolha do periódico se deu por ser esse: 

 

[...] uma revista científica do Grupo de Pesquisa em Epistemologia e Ensino 

de Matemática (GPEEM) que visa promover o aprofundamento da 

investigação sobre temas ligados à epistemologia, à formação de professores e 

ao ensino e aprendizagem da matemática, com ênfase nas contribuições dos 

estudos semióticos na aprendizagem de conceitos. Pretende contribuir para o 

adensamento da pesquisa e difusão de conhecimentos em educação matemática 

e científica, em permanente articulação com a prática pedagógica escolar 

(REVEMAT, 2020, s/p). 

 

Trata-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica que, para Severino (2014), é 

um trabalho que se constrói a partir de registros disponíveis, decorrentes de pesquisas 

anteriores. Nesse sentido, a internet foi utilizada como espaço possibilitador da pesquisa 

na REVEMAT e permitiu verificar o panorama de produção sobre a temática, e os artigos 

encontrados foram base para a pesquisa e servem como fonte de estudos para o ensino 
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em matemática no que se refere à educação científica, visto que esses artigos podem 

auxiliar licenciandos em matemática na sua formação científica. 

Os 61 artigos abordam a educação científica como essencial para o 

desenvolvimento da educação brasileira e como princípio para a compreensão do método 

científico, contudo, para a produção desse resumo expandido, selecionamos apenas 2 

(dois) artigos que trazem em suas discussões fundamentos teóricos e metodológicos que 

consideramos essencias ao trabalho com educação científica/investigação científica como 

metodologia de ensino em matemática. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os primeiros artigos encontrados datam de 30 anos, mas há artigos atuais (2020). 

Esses trazem uma abordagem do tema de maneira generalizada e podem ser agregados 

nas seguintes categorias: pesquisa e investigação, modelagem, conhecimento científico e 

metodologia do trabalho científico. Após uma escolha, que considerou os fundamentos 

científicos que podem embasar trabalhos sobre educação científica e/ou investigação 

científica no ensino de matemática, selecionamos dois desses para fazer uma breve análise 

apreciativa, conforme apresentados nos Quadros 1 e 2. 

 
Quadro 1: Divulgação científica no ensino de matemática – 2016. 

Referência Objetivo  

DIAS, Gessy Ribeiro; SILVA, Jandherson Moura; 

BENTO, Jetro Ialen Moreira; CANTANHEDE, 

Severina Coelho da Silva; CANTANHEDE, 

Leonardo Baltazar. Textos de divulgação 

científica: análise e caracterização para utilização 

no ensino de matemática. REVEMAT, 

Florianópolis, ano 2016, v. 11, n. 1, ed. 1, p. 84 - 

98, 7 jul. 2016. 

“Neste trabalho, selecionamos, 

analisamos e caracterizamos TDC 

publicados na revista Ciência Hoje, seção 

Mundo de Ciência, relacionados à área de 

Matemática, no período de 2012 e 2013, 

tendo em vista a discussão de 

características desses textos capazes de 

auxiliar os professores na sua utilização 

como recurso didático no ensino de 

Matemática.” (p. 84). 
Fonte: elaborado com base em REVEMAT (2020). 

 

No artigo apresentado no Quadro 1, os autores fazem uma abordagem acerca de 

textos de divulgação científica (TDC) como metodologia para o ensino de matemática, 

com a justificativa de que é um método com potencial alto para o desenvolvimento de 

habilidades na formação dos estudantes. Além disso, fazem crítica aos livros didáticos 
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afirmando que: 

 

“[...] o livro didático ainda é utilizado, por grande parte das instituições de 

educação básica como único material de apoio ao trabalho do professor em 

sala de aula. No entanto, segundo alguns pesquisadores, este é um material 

polêmico, pois ainda apresenta resistência no que se refere às necessidades de 

adaptação sobre discussões educacionais.” (DIAS et al., 1981, p. 58).  

 

Para os autores do artigo, no Brasil, as orientações que tangem ao ensino de 

Matemática têm confirmado o desejo de mudanças, sobretudo, na substituição do 

formalismo matemático por procedimentos que visem à resolução de problemas. Os 

pesquisadores expõem que 

 

Embora já tenhamos uma década de utilização dos livros didáticos orientados 

a partir do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que contribuiu 

significativamente para a melhoria dos livros, ainda assim, desde a educação 

básica, a maneira como a Matemática se exprime ainda se apresenta como um 

obstáculo para aprendizagem (DIAS et al., 1981, p. 86). 

 

Nas considerações finais, os autores salientam que “distintamente dos recursos 

tradicionais utilizados nas escolas, como os livros didáticos, o Texto de Divulgação 

Científica, disponibilizado nos diversos meios de comunicação como jornais e revistas, 

por apresentar uma linguagem fácil e acessível, pode alcançar o dia a dia dos estudantes 

de forma mais abrangente” (DIAS et al., 1981, p. 97). 

Pelo que foi analisado pelos autores, torna-se evidente a relevância da educação 

científica para o avanço do ensino de matemática, visto que é um modo de ensino 

essencial por promover procedimentos científicos baseados em textos de divulgação 

científica com potencial de aprimoramento das habilidades matemáticas. 

 
Quadro 2: Investigação Matemática como educação científica – 2015. 

Referência Objetivo 
WICHNOSKI, Paulo; KLÜBER, Tiago 

Emanuel. Um olhar Lakatosiano sobre a 

tendência investigação 

matemática. REVEMAT, Florianópolis, 

ano 2015, v. 10, n. 1, ed. 1, p. 65-80, 4 out. 

2015 

“Corroborar para suprir lacunas de estudos 

voltados para o avanço teórico da Investigação 

Matemática, no contexto da Educação 

Matemática brasileira, bem como suscitar na 

comunidade científica reflexões e diálogos que 

possam emergir a partir desse trabalho, no 

intuito de adensar teoricamente aspectos da 

Investigação Matemática.” (p. 65). 
Fonte: Elaborado com base em REVEMAT (2020). 
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Wichnoski e Klüber (2015) expõem que a investigação matemática é uma 

tendência metodológica de ensino e relatam que é um novo campo de pesquisa da 

Educação Matemática brasileira, o que a torna uma abordagem complexa e aberta a 

teorizações. Esses pesquisadores afirmam que, para que haja um avanço teórico nas 

discussões epistemológicas, é importante mais estudos voltados à temática com maior 

profundidade investigativa. 

O referencial teórico utilizado pelos autores traz as perspectivas epistemológicas 

de Lakatos com o intuito de compreender a investigação matemática, pois para eles 

“defende que as teorias científicas emergem como estruturas organizadas denominadas 

de programas de pesquisa científica, sustentadas por um núcleo firme, um cinturão 

protetor e pelas heurísticas (negativa e positiva)” (WICHNOSKI e KLÜBER, 2015, p. 

70). 

Diante disso, os autores, para introduzir o tema, expõem seu entendimento sobre 

investigação matemática e a conceitua de forma resumida dizendo que, de modo mais 

imediato e sem uma interrogação mais rigorosa de seu significado, essa pode ser 

entendida como uma das tendências metodológicas que compõem o campo de estudo da 

Educação Matemática, e que essas tendências podem compor a prática docente para o 

ensino de matemática. Para eles, não há uma definição precisa do que se entende por 

Investigação Matemática na Educação Matemática. Há uma descrição enquanto atividade 

de ensino-aprendizagem, logo, reforça a necessidade de estudos mais aprofundados, visto 

que os estudos sobre esse tema ainda são emergentes, daí advém a percepção da qual se 

pode inferir que a proposta desses autores pode ser entendida como de educação científica 

com foco na prática de ensino com investigação. Nas suas considerações finais denotam 

que 

 

Em seu cinturão protetor, assume a Educação Matemática e consequentemente 

a antropologia, a filosofia, a psicologia, a sociologia, bem como a pluralidade 

e a interdisciplinaridade existente com outras tendências para o ensino de 

matemática e as teorias e perspectivas de Investigação Matemática que pairam 

na comunidade de Educação Matemática (WICHNOSKI e KLÜBER, 2015, p. 

78). 

 

Dessa forma, entende-se que a investigação matemática e a educação científica 
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são correlatas, pois ambas propõem investigar, pesquisar e usar metodologias científicas 

que compõem o tema dessa pesquisa bibliográfica. 

 

CONCLUSÕES 

Consideramos, desse modo, que a educação científica é essencial, em razão de que 

a compreensão desse tema tem sua importância para o desenvolvimento da educação 

brasileira, e em especial para a educação matemática, bem como para o avanço do 

conhecimento científico sobre ensino de matemática no Brasil.  

A pesquisa identificou que o periódico no qual foi realizada a busca promove a 

divulgação do conhecimento sobre educação científica entremeada com o campo de 

ensino em matemática conforme exposto nos resultados.  

Espera-se com esse estudo contribuir para fomentar o debate acerca da educação 

científica, para a melhoria da educação básica, especialmente em matemática, 

notadamente, pelas vias da leitura de artigos científicos por alunos dos cursos de 

Licenciatura em Matemática. 
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MULHER NEGRA E MAGISTÉRIO: CONDIÇÕES DE FORMAÇÃO NA 

ESCOLA NORMAL DE SÃO LUÍS – MA, NO PERÍODO DE 1930 

 
Fernanda Lopes Rodrigues1 

 

INTRODUÇÃO 

A partir da década de 1930, no Brasil, observa-se a implementação de princípios 

eugênicos e higienistas, que justificavam e legitimavam o direito de fala do saber médico 

no campo educacional, por meio da definição do papel social da escola e, 

consequentemente, dos/as professores/as.  

Competia à escola colaborar no aperfeiçoamento da raça e no saneamento do país, 

livrando-o de valores e vícios próprios da população pobre e miscigenada, que se 

constituía em obstáculo ao projeto civilizatório das elites (VEIGA, 2007). Por sua vez, a 

educação pública no Maranhão não passou imune ao debate travado nacionalmente acerca 

do objetivo e da tarefa da escola. Isso refletiria na concepção de formação das professoras 

primárias.  

A influência do saber médico no espaço educacional, especialmente nas práticas 

e políticas de formação para o magistério, demanda esforços para compreender-se como 

esse saber conquistou a legitimidade para definir os rumos da educação, incidindo sobre 

a formação para o magistério, bem como a função social da escola, a ser alcançada por 

meio do disciplinamento, da vigilância e da docilização.  

Nesse sentido, apresentaremos alguns dos resultados obtidos durante a pesquisa 

historiográfica desenvolvida para obtenção do título de Mestra em Educação, pela 

UFMA, em que problematizamos as concepções e condições de formação da mulher 

negra, aluna da Escola Normal de São Luís – MA, entre 1930 e 1945 (RODRIGUES, 

2011). Nos limites desse texto, discutimos como se deu a formação dessa mulher negra, 

a quem caberia educar meninos e meninas conforme as perspectivas misóginas, sexistas, 

racistas e eugênicas da época. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

É preciso pontuar que a origem da feminização do magistério remonta ao século 
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XVIII, como parte de um processo de definição de lugares e posições dos sujeitos que 

compunham a sociedade brasileira: mulheres e homens, negros e não negros, pobres e 

elite. Processo marcado pela “inclusão” educacional da população pobre na escola 

pública, que caminhava em paralelo a um processo de exclusão “mascarado”, pois o 

objetivo de mobilidade social não se concretizava. Processo em que ser mulher, negra e 

professora fazia grande diferença (FRETAS; BICCAS, 2009). 

Paulatinamente, a Escola Normal e o magistério primário foram sendo ocupados 

por mulheres, em especial brancas da classe média. As relações de gênero no contexto 

da educação devem ser explicadas a partir das formas de entrada, condições de fala e 

espaços de atuação da mulher. Não apenas se definiu uma profissão feminina, mas 

construiu-se uma hierarquia nessa profissão, estipulando quem poderia lograr graus 

mais altos na carreira, por meio de critérios de gênero, cor e raça, dentre outros 

(LOURO, 2007). 

Vale ressaltar que a história da educação coloca o processo de feminização do 

magistério como resultado de uma conjuntura histórica em que se cruzaram o baixo 

status social da profissão docente e os discursos que alegavam ser essa uma profissão 

tipicamente feminina. 

Importa reiterar que exista uma construção simbólica do que seja uma profissão 

feminina, que se articulando em relações de gênero definem e associam a determinadas 

profissões características tidas como femininas, mesmo quando não são ocupadas 

apenas por mulheres, por exemplo, a educação, da enfermagem e de outras profissões, 

especialmente as voltadas ao cuidado. Cláudia Vianna (2002) aponta que as 

características saem da pessoa mulher e se associam à profissão. 

Por outro lado, o discurso da inferioridade racial da pessoa negra nessa 

conjuntura se constituiu em metanarrativa, em que práticas educativas e políticas 

públicas de educação se sustentam demarcando espaços hierarquizados por raça 

(DÁVILA, 2006). A questão crucial, que inclusive dificulta as análises acerca das 

políticas educacionais enquanto políticas racializadas, é o fato de que as reformas e 

práticas educacionais passaram a se sustentar em um discurso de inferioridade da pessoa 

negra, desvinculada de uma questão de raça. Ou seja, não era uma política aberta contra 

o negro, mas uma política que buscava a superação do que estava vinculada ao ser negro. 
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A sociedade que a escola deveria formar deveria ser branca e seguir os padrões de viver 

e ser europeus (DIWAN, 2007). 

 

METODOLOGIA 

Foi desenvolvida pesquisa bibliográfica e histórica, com uso do método da análise 

documental no estudo das seguintes fontes escritas: Ofícios e processos da Instrução 

Pública (1930-1945) localizados no Arquivo Público do Estado; Documentos do Arquivo 

da Escola Normal, dispostos no Centro de Ensino Médio Liceu Maranhense; Edições do 

Jornal “O Imparcial” e “A Voz do Norte”; Edições dos Diários Oficiais do Estado (1930-

1945); Obras produzidas por intelectuais ligados à educação no recorte temporal que tomo 

para análise; Legislação educacional da época; Relatórios da Diretoria de Instrução 

Pública; Relatórios e mensagens do Interventor Federal ao Presidente da República. O fio 

condutor foi o discurso que evoca a escola como instância colaboradora no processo de 

higienização e aperfeiçoamento da raça brasileira, com vista a concretizar o projeto 

civilizatório da nação, opção que se sustentou nos trabalhos de Dávila (2006), Diwan 

(2007) e Viviani (2007). 

Discutiram-se as consequências desse discurso para a definição do papel da escola 

e da função social das educadoras, especialmente aquelas responsáveis pela educação 

primária. Na análise foram indispensáveis estudos de história da educação como os de 

Veiga (2007), Freitas & Biccas (2009), entre outros. Os dados e as informações foram 

analisados à luz do referencial teórico adotado e sintetizados em Dissertação de Mestrado, 

sendo selecionadas algumas questões para comporem o presente texto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A oferta de educação no Maranhão, no período de 1930 a 1945, não era 

suficiente sequer para as famílias afortunadas, muito menos para as mais pobres. Mesmo 

quando chegava a todas as famílias, a educação feminina era marginalizada, por 

entender-se que à mulher cabiam responsabilidades familiares, não a atuação pública. 

Com isso, sua educação esteve sempre em situação diferente daquela oferecida aos 

homens. 

O Curso Normal, segundo o Decreto nº. 250, de 25 de fevereiro de 1932, 
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correspondia ao ensino secundário, sendo de regime misto, preparo propedêutico e 

profissional dos mestres primários. A entrada das mulheres no Curso deu-se de forma 

dificultosa, especialmente ao se considerar o atraso na criação de instituições, voltadas 

para a formação de professores, as dificuldades para sua manutenção e as críticas quanto 

à sua finalidade e importância, notadamente no Maranhão (MOTTA; NUNES, 2008). 

A obrigatoriedade de pagamento de taxas de matrícula, para testes e de expedição de 

certificados, além das despesas com compras de livros e outras exigências, eram 

obstáculos para ingresso e permanência da população pobre na Escola Normal. A falta 

de recursos para suprir esses custos favoreceu o retardamento na realização dos testes 

e, até, fomentou o abandono do curso em diversos momentos, como aponta o Prof. Luiz 

Rego (1934). 

Quanto aos conteúdos abordados, centravam-se nas matérias de Psicologia, 

Biologia e técnicas de ensino, ratificando o modelo de professor que vinha sendo 

recomendado no campo médico. Eram contemplados conteúdos científicos e próprios à 

formação doméstica durante os três primeiros anos e nos dois últimos, matérias 

específicas de formação pedagógica. Além de preparar para a educação das crianças, o 

Curso Normal também qualificava as normalistas para a maternidade, com a matéria 

Higiene e Puericultura, se constituindo em “valioso estágio preparatório para o 

casamento e a maternidade” (LOURO, 2007, p. 458). 

A formação docente passou a contar, desde o início dos anos 1930, com matérias 

colaboradoras da eugenia, a exemplo da Sociologia, da Psicologia, da Higiene, da 

Antropometria Escolar, da Educação Física e da Puericultura. Biologia, Psicologia e 

Antropometria Escolar seriam fundamentais ao fornecer elementos que possibilitaram 

a sistematização das condutas, definição dos padrões de normalidade e identificação dos 

normais e anormais, destinando-lhes tratamentos diferenciados com base, 

principalmente, nos resultados de testes que eram aplicados aos alunos (VIVIANI, 

2007). Por conseguinte, Pedagogia era voltada para “a educação dos anormais”, que 

deveria ser: “auxiliar, curativa, emendativa, correcional”, bem como das “anomalias 

mentais e physica; débeis mentais, imbecis, idiotas, etc.”, além das “anomalias 

pedagogicas: preguiçosos, desobedientes, indisciplinados, mentirosos, etc” (DIÁRIO 

OFICIAL DO ESTADO, 23.3.1933). 
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Segundo Rego (1934), com isso, objetivava-se preparar a mentalidade das 

futuras educadoras, de modo que tivessem acesso aos conhecimentos práticos das 

ciências, dos meios de desenvolvimento artísticos e das artes manuais, como também 

condições de se socializarem, adquirindo espírito de autogoverno, disciplina e boas 

maneiras. 

Com a criação do Instituto de Educação no Maranhão, em 1939, a Escola de 

Professor Primário foi designada a substituir a Escola Normal (DIÁRIO OFICIAL DO 

ESTADO, 10.2.1940). Não há mais ênfase nas matérias oferecidas no Curso Normal da 

década de 1930, centrando-se em aspectos pedagógicos e didáticos, com ênfase nas 

ciências da educação. (REGO, 1941). 

Além da formação inicial, se estabeleciam outras formas para divulgação das 

teses do movimento de renovação pedagógica: participação em eventos; divulgação na 

mídia impressa e nos Diários Oficiais do Estado das conferências e palestras proferidas; 

realização de cursos de formação e o incentivo à participação em cursos realizados em 

outros estados (RODRIGUES, 2011). Acredita-se que a participação em eventos 

acadêmicos tenha sido fundamental para confirmar a ideia de escola como campo de 

pesquisa eugênico, além de socializar informações quanto aos novos métodos 

pedagógicos. Os debates se centravam na questão da higiene mental e da eugenia, de 

modo a capacitar os professores para a luta a que eram convocados: o aperfeiçoamento 

da raça. 

Contudo, tais conhecimentos não atingiram da mesma forma toda a população. 

Na verdade, centralizava-se nas Escolas Normais e nas escolas de aplicação, indicando 

um tipo ideal de prática docente que, muitas vezes, era inviável no dia a dia da sala de 

aula, principalmente quando pensamos as condições precarizadas de oferta da educação 

primária, como também da formação para o magistério. Ademais, não é possível alegar 

que a Escola Normal, de então, fosse a principal responsável pela formação do 

professorado primário, tendo em vista que em 1941 o percentual de professoras não 

diplomadas em escolas maranhenses era de 87%, sendo que 82% desse total em escolas 

municipais e as demais nas estaduais (REGO, 1941). 

Tais condições possibilitaram que o discurso médico apresentado nas 

legislações, nos manuais, nos livros e veiculado nos cursos de formação para o 
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magistério, fosse adaptado e reinventado no cotidiano das escolas, colaborando, 

também, para que as formas de poder vinculadas a esse tipo de saber não alcançasse 

plenitude em seu projeto de docilização dos corpos. 

 

CONCLUSÕES 

Missionária, sacerdotisa da educação e modelo de indivíduo eugênico e 

higiênico, a professora primária tinha uma função das mais importantes: modelar o ser 

humano, que na infância tinha uma matéria, ainda plástica, o que possibilita a 

transformação de todas as espécies de hábitos e atitudes. Essa convocação era também 

feita às mulheres negras, a quem cabia ensinar a criança a “ser gente”, sendo que a 

maioria do seu alunado era composta por crianças pobres, mestiças e fora do padrão 

socialmente instituído. 

Paulatinamente, a representação da construtora da nação assumiu critérios 

raciais e sociais, exigindo-se o diploma da Escola Normal, o mérito, com a aprovação 

em concurso de nomeação, mas também um biotipo “saudável”, que não era definido 

por características negróides. Se não tinham a posição social e o estereótipo definidos 

como típicos da “construtora da nação”, essas mulheres eram incentivadas a assumir as 

posturas e as crenças que as habilitaria para o aperfeiçoamento da raça. Isso era 

decorrente não apenas da educação que recebiam ou dos currículos a que tinham acesso, 

tampouco das vivências com colegas, professores e professoras negros e não negros. 

O modelo de escola primária que se delineava no contexto social, político e 

econômico em que se reivindicava a construção de uma nação forte e sadia, com valores 

morais e cívicos alinhados ao espirito nacionalista ditatorial, definia um tipo de 

professora e práticas pedagógicas específicas que não tinha como referência a estética e 

cultura negras. 

Parecem-nos necessários estudos que deem conta do processo de recepção dos 

discursos hegemônicos racializados. Para tanto, é fundamental que a cor, a origem social 

e o gênero dos sujeitos se constituam em categorias de análise. Daí a necessidade de se 

perceber como a educação primária passou a ser um espaço amplamente ocupado por 

mulheres negras. O processo histórico revelou a contínua desvalorização do magistério, 

principalmente na educação primária, tanto no que se refere ao status social quanto às 
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condições de salário e formação. Destarte, é imprescindível reconhecermos o 

movimento de entrada de mulheres negras no magistério como uma conquista delas e 

sua inserção em regimes de verdade, que se instituíram a partir da divisão sexual e racial 

do trabalho. 

 

REFERÊNCIAS 

DÁVILA, Jerry. Diploma de brancura: política social e racial no Brasil (1917-1945). 

Trad. Claudio Sant’Ana Martins.- São Paulo: Editora UNESP, 2006. 

 

DIWAN, Pietra. Raça pura: uma história da eugenia no Brasil e no mundo. São Paulo: 

Contexto, 2007. 

 

FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. 6. ed. São Paulo: Loyola, 1996. 

 

FREITAS, Marcos Cezar de; BICCAS, Maurilane de Souza. História social da educação 

no Brasil (1926-1996)- São Paulo: Cortez, 2009. 

 

LOURO, Guacira Lopes. Mulheres na sala de aula. In.: PRIORE, M. D.; BASSANEZI, 

C. (Orgs.). História das mulheres no Brasil. 9. ed. –São Paulo: Contexto, 2007. p. 443-

481. 

 

MOTTA, Diomar das Graças; NUNES, Iran de Maria Leitão. Escola Normal: uma 

instituição tardia no Maranhão. In.: ARAUJO, José Carlos Souza (et. all.) As Escolas 

Normais no Brasil: do império à república. Campinas, SP: Editora Alínea, 2008. p. 299-

306. 

 

REGO, Luís de Moraes. Questões de educação. São Luís, s/e. , 1934. 

  

______. Relatório geral da Instrução Pública do Estado do Maranhão. no prelo, 1941. 

 

RODRIGUES, Fernanda Lopes. A invisibilidade da mulher negra maranhense no estudo 

sobre a formação da professora na Escola Normal pública em São Luís (1930-1945). 

Dissertação (Mestrado) – UFMA, Programa de Pós-graduação em Educação, 2011. 

VEIGA, Cynthia Greive. História da educação. São Paulo: Editora Ática, 2007. 

 

VIVIANI, Luciana Maria. A biologia necessária: formação de professoras e escola 

normal. Belho Horizonte: Argvmentvm; São Paulo: FAPESP, 2007. 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

FATORES INFLUENCIADORES NA APRENDIZAGEM DOS 

CONTEÚDOS DE CIÊNCIAS NATURAIS NOS ANOS FINAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
 

Maria das Vitórias Medeiros1; Maria Josevânia Dantas2 

 

INTRODUÇÃO 

Aprender faz parte da natureza humana e significa, segundo etimologia, a 

capacidade de adquirir ou construir conhecimento por meio do estudo ou da prática. 

Conforme acrescenta Nunes e Silveira (2015), o ato de aprender é concebido como um 

fenômeno multideterminado, particular, e ao mesmo tempo, coletivo, e se relaciona à 

mudança, à significação e à ampliação das vivências internas e externas do sujeito. 

No chão da escola, docentes enfrentam a realidade de se depararem com baixos 

níveis de aprendizagens dos estudantes aguçando inquietações sobre como atuar na 

perspectiva de impulsionar o êxito estudantil no processo de ensino-aprendizagem. Neste 

sentido, compreender e agir de forma positiva sobre estas dificuldades e conduzir o aluno 

a ultrapassar seus limites, que muitas vezes são impostos por déficits congnitivos, físicos, 

e ou afetivo representa a meta de muitos profissionais que acreditam no construir e na 

superação que o processo educativo pode promover (KAUARK; SILVA, 2008).  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), o ensino 

de Ciências Naturais tem sido frequentemente conduzido de forma desinteressante e 

pouco compreensível. Isso ocorre, em razão de abordagens metodológicas que tratam o 

conhecimento da área por meio de definições e classificações estanques, a serem 

memorizadas pelo estudante, reduzindo à mera repetição automática de textos cobrada 

em situação de prova. Este fato contraria as principais concepções de aprendizagem 

humana numa perspectiva sócio-histórica, àquelas que compreendem a aprendizagem 

como construção de significados pelo sujeito da aprendizagem a partir de sua relação com 

os contextos sócio, histórico, cultural e natural.   

Baseando-se nesses pressupostos, este estudo tem como finalidade conhecer 

fatores influenciadores na aprendizagem dos estudantes e como objetivo principal, 
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2 Pedagoga, mestra em educação, docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
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identificar dificuldades que levam os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental a não 

desenvolverem as habilidades necessárias para a aprendizagem dos conteúdos das 

ciências naturais.  

Assim sendo, esse estudo leva-nos a refletir sobre a necessidade de inserção de 

estratégias didáticas inovadoras e interdisciplinares nas práticas pedagógicas dos 

docentes com o intuito de estimular o raciocínio crítico e que o discente seja capaz de ser 

autor da construção do seu próprio pensamento. 

  

CONCEPÇÕES SOBRE O ATO DE APRENDER 

Desde muito cedo, nós humanos precisamos desenvolver a capacidade de 

aprender a como lidar com as situações do cotidiano. Aprender é um processo contínuo 

que envolve diversos fatores que dizem respeito tanto ao desenvolvimento do intelecto 

quanto ao comportamento social dos sujeitos. Durante o ciclo da vida humana é 

fundamental a busca pela aprendizagem, tendo em vista a necessidade da própria 

sobrevivência.  

Segundo La Rosa (2004), a aprendizagem é um processo que, uma vez iniciado 

com o nascimento, só finda com a morte. Isso significa que em qualquer etapa, qualquer 

situação ou em qualquer momento o sujeito está aprendendo, sendo que, à medida que 

aprende, modifica seu comportamento, seu desempenho, sua ótica, seus enfoques. 

 

As aprendizagens dependem das características singulares de cada um dos 

aprendizes; correspondem em grande parte, as experiências que cada um viveu 

desde o nascimento; a forma como se aprende e o ritmo da aprendizagem 

variam segundo as capacidades, motivações e interesses de cada um; enfim, a 

maneira e a forma como se produzem as aprendizagens são o resultado de 

processos que sempre são singulares e pessoais (ZABALA, 2010, p. 34).  

  

Diante da amplitude em que se insere o ato de aprender, como um processo 

natural, singular e permanente, produzido nos mais variados contextos, especificamente, 

podemos pontuar sobre a aprendizagem oriunda do ambiente escolar como sendo aquela 

que é subsidiada pela prática pedagógica suscitada no processo de ensino-aprendizagem 

numa ação formal e previamente planejada. Por esse motivo, a análise dos fatores que 

facilitam ou dificultam a aprendizagem dos estudantes em relação aos conteúdos 

escolares é recorrente no âmbito educacional. 
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A necessidade de conhecer o modo como os alunos constroem, elaboram e dão 

significado aos seus conhecimentos ajuda o professor a orientar sua prática pedagógica, 

respeitando as subjetividades dos alunos com seus níveis, ritmos e suas singularidades. 

Isto porque as estratégias utilizadas por eles para aprender estão relacionadas com a 

qualidade e a autonomia no aprendizado (NUNES; SILVEIRA, 2015). 

 

AS CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA SÓCIO-HISTÓRICA  

Considerando as contribuições da teoria sóciocultural, o psicólogo russo Lev 

Semenovitch Vygotsky (1896-1934) percebe que os fenômenos psíquicos, nos quais se 

estrutura a aprendizagem, são processos em movimento, têm uma história e uma raiz 

social e cultural, o que origina a teoria sócio-histórica da aprendizagem. Para Vygotsky, 

o cérebro possui uma plasticidade flexível que permite novas funções de acordo com a 

história dos sujeitos e da humanidade, de modo que o aspecto biológico se encontra 

conectado o tempo todo com o processo sócio-histórico, representado pelas expressões 

culturais (ARANHA, 2006).  

 

[...] o aprendizado adequadamente organizado, resulta em desenvolvimento 

mental e põe em movimento vários processos que, de outra forma, seriam 

impossíveis de acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto necessário e 

universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas 

culturalmente organizadas e especificamente humanas (VYGOTSKY, 1998, 

p.118). 

 

Nesse sentido, a teoria de Vygotsky considera o meio cultural como sendo fator 

influente no processo de aprendizagem. A interação social é vista como essencial para o 

desenvolvimento intelectual do indivíduo, destacando-se a comunicação como elemento 

primordial. Essa teoria considera que a aprendizagem não acontece da mesma forma e ao 

mesmo tempo paras todos, cada um tem sua particularidade, a qual precisa ser analisada 

e respeitada (ARANHA, 2006). 

Trazendo as contribuições da teoria sócio-histórica na visão de Vygotsky para este 

trabalho, afere-se que a partir do momento em que há interação social entre o sujeito e o 

meio e que são oferecidas condições pedagógicas adequadas aliadas a condições 

humanas, culturais e históricas buscando o diálogo, a confiança, o respeito à condição 

social do estudante, ou seja, a forma em que o educador lida com o ensino-aprendizagem, 
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o estudante é capaz de processar e desenvolver suas habilidades de forma mais proveitosa. 

Neste sentido, o professor é agente mediador na aprendizagem dos alunos, precisando 

dimensionar caminhos e manter relações de apoio dando confiança para que estes 

levantem seus próprios questionamentos buscando respostas para a construção do seu 

conhecimento de forma significativa. 

 

O PAPEL DO DOCENTE NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

Além dos contributos da teoria da aprendizagem na perspectiva histórico-cultural, 

a contribuição do pensamento de Paulo Freire no processo de ensino-aprendizagem vem 

confluir para a defesa e a importância do papel do docente na construção contínua do 

conhecimento dos estudantes.  

Freire (2014) ressalta que o professor não deve ser transmissor de conhecimentos, 

e sim dá oportunidades para que o estudante seja autor da sua própria mudança, o que 

desafia a educação atual a protagonizar um ensino-aprendizagem em que o professor seja 

agente mediador na formação do aluno, ensinando-o a ser um sujeito pensante, deixando 

para traz a prática bancária de mero depósito de conteúdo. 

Segundo Freire (2014), a importância do papel do educador se traduz no que faz 

parte de sua tarefa docente, de não apenas ensinar os conteúdos, mas também ensinar a 

pensar certo. Para o autor, pensar certo coloca ao professor e à escola o dever de não só 

respeitar os saberes dos educandos, sobretudo os das classes populares, mas também 

discutir a razão de ser desses saberes em relação aos conteúdos ensinados na escola. 

Desse modo, o processo de ensino-aprendizagem, em qualquer etapa ou 

modalidade de ensino, requer esforços e dedicação entre docentes e discentes para que 

sejam obtidas respostas satisfatórias. Em especial aos discentes, essa dedicação precisa 

ser contínua para que se sintam partícipes e corresponsáveis pelo processo de sua 

aprendizagem. Por outro lado, quando o ensino-aprendizagem é bem orientado pelo 

professor e construído com base no estudo, na pesquisa, na curiosidade, nas descobertas, 

mesmo que no ensino fundamental, o estudante começa a despertar para novos horizontes.  

No estudo das ciências naturais, em particular, é necessário o reconhecimento dos 

saberes prévios dos educandos, das suas experiências culturais, da importância da 

problematização dos conhecimentos científicos articulados com as situações do cotidiano, 
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a compreensão e interpretação das origens e causas dos fenômenos naturais a partir da 

contextualização, das observações da vivência do dia a dia como laboratório principal 

para o aguçamento da curiosidade. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada nesse estudo é de natureza qualitativa, do tipo 

exploratório, sendo realizada com base no levantamento bibliográfico e na pesquisa 

empírica com aplicação de questionário a estudantes dos anos finais do Ensino 

Fundamental. 

A pesquisa teórica revisita concepções sobre o ato de aprender dando enfoque às 

contribuições da teoria da aprendizagem sócio-histórica como fundamento para as ações 

didático-pedagógicas na escola e, por último, ressalta a importância do docente no 

processo de aprendizagem dos estudantes.  

O estudo de campo foi realizado com aplicação de questionário com questões 

objetivas e subjetivas a 15 alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da escola 

Instituto Municipal João Cândido Filho, do município de Carnaúba dos Dantas/RN. Com 

a amostra dos dados coletados, foram definidas categorias que subsidiaram as 

interpretações e as análises da pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao considerar a necessidade de descobrir quais fatores influenciam na 

aprendizagem dos estudantes de 6º ao 9º ano do ensino fundamental II na disciplina de 

Ciências, o resultado da pesquisa mostra que nem todos os estudantes apresentam 

dificuldades de aprendizagem nessa matéria em particular. Porém, o estudo aponta que 

os estudantes que apresentam dificuldades na disciplina de Língua Portuguesas tendem a 

ter dificuldades de ler, escrever e interpretar os conteúdos de ciências naturais, podendo 

haver fatores associados que venham a contribuir para essas dificuldades. Apesar de 

pouca reprovação, os estudantes avançam para os anos seguintes, mas nem sempre 

conseguem aprimorar as habilidades necessárias para o processo de desenvolvimento da 

aprendizagem, afetando os estudos no ensino médio.  

Na perspectiva dos estudantes pesquisados, o estudo das células é o conteúdo mais 
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atrativo, enquanto o conteúdo sobre o sistema nervoso é considerado o mais difícil. Eles 

percebem que quando os assuntos abordados se relacionam com o cotidiano ficam mais 

fáceis de serem aprendidos. A aprendizagem, para eles, seria mais efetiva se as 

metodologias docentes fossem mais atrativas e as aulas fossem realizadas por meio de 

experimentos e em laboratório. Também foi evidenciada a importância da relação 

professor-aluno no processo de ensino-aprendizagem considerando que os estudantes não 

costumam expressar quando o conteúdo não foi aprendido e que se sentem mais à vontade 

de pedir ajuda a colegas ao invés dos professores ou mesmo de familiares. Em 

contrapartida, os estudantes revelaram que não costumam destinar em casa tempo 

complementar aos conteúdos de ciências abordados na escola, com exceção em dias que 

antecedem testes avaliativos. 

 

CONCLUSÕES 

Em análise aos resultados da pesquisa, compreende-se que sejam necessários mais 

investimentos no processo de construção das habilidades de leitura, escrita e interpretação 

para um aprendizado mais significativo e com mais autonomia, não só dos conteúdos da 

disciplina de Ciências como nas demais áreas do conhecimento. Além disso, é pertinente 

repensar a relação professor-aluno na perspectiva de uma interação mais aberta a 

construção de laços de confiança. Em contrapartida é também essencial que os estudantes 

se sintam corresponsáveis pelo seu processo de aprendizagem destinando mais tempo aos 

estudos fora da escola. Por outro lado, faz-se necessário avaliar as metodologias de ensino 

utilizadas pelos docentes na disciplina de Ciências nos anos finais do Ensino Fundamental 

para que sejam revistas e que se voltem para a problematização, contextualização e 

desenvolvimento de um raciocínio crítico construtivo e reflexivo. 
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O OLHAR DAS TUTORAS PARA A FORMAÇÃO DOCENTE COM O ENSINO 

REMOTO DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL 
          

Francisca Regiane Sabino de Sousa1; Aurinete Alves Nogueira2; Aleandra de Paiva Nepomuceno3 

           

INTRODUÇÃO 

A reflexão em torno da formação docente aponta para a necessidade de constante 

adequação da bagagem dos profissionais de educação frente às demandas da sociedade, 

no que tange às novas e divergentes situações do mundo globalizado. Diante do cenário 

da pandemia COVID-19, impôs-se ao professor buscar uma forma de dar continuidade 

ao seu trabalho e ao seu processo formativo, adentrando bruscamente na sua prática as 

tecnologias educacionais e o letramento digital, como caminho mais viável para continuar 

exercendo a profissão docente, estabelecendo um distanciamento social.  

À medida que a pandemia se instalava em virtude da contenção da transmissão do 

coronavírus, se fez necessária a implementação do ensino remoto emergencial que se 

caracteriza pela “adaptação das aulas presenciais, utilizando Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TIC), para estabelecer uma comunicação síncrona como os alunos” 

(HODGES et al., 2020), e o uso das plataformas digitais como meios de ensinar e 

aprender.  

Diante da conjuntura do ensino remoto, o uso das novas tecnologias e a inserção 

da cultura digital compuseram a formação dos professores num ambiente virtual de 

interação, sem parâmetros comparativos em escala de uso, principalmente nas instituições 

públicas de ensino. 

Respaldadas pelos decretos federais de isolamento social, as atividades de 

extensão da Universidade Federal do Ceará (UFC) tiveram que se adequar aos novos 

moldes de ensino, optando pelo uso da Plataforma Moodle Multimeios, pertencente à 

instituição. A fim de dar continuidade ao Projeto de Extensão “Diálogos Reflexivos sobre 

as Práticas Pedagógicas dos Professores no Ciclo de Alfabetização” da referida instituição 

de ensino, as tutoras tiveram a iniciativa de utilizar essa plataforma para a formação dos 

professores cursistas. 

 
1 Pedagogia, Universidade Federal do Ceará, regianesabinos@gmail.com 
2 Pedagogia, Universidade Federal do Ceará, aurineteaanogueira@gmail.com 
3 Pedagogia, Universidade Estadual do Ceará, aleandranepomuceno@gmail.com 
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Diante disso, este estudo visa apresentar o papel da tutoria no curso de extensão 

no ensino remoto, frente à formação docente dos professores alfabetizadores da rede 

pública de ensino municipal de Fortaleza, partindo do seguinte questionamento: qual a 

relação entre o papel da tutoria e o desenvolvimento das potencialidades docentes no 

contexto do ensino remoto?  

Com essa indagação buscamos evidenciar ou refutar as ideias de relevância da 

participação na tutoria, o avanço da formação docente com o ensino remoto e a 

cooperação dos membros da comunidade acadêmica na educação básica e no processo de 

alfabetização das crianças. Dito isto, é possível mensurar o curso de extensão como 

favorecedor do aprendizado de seus integrantes, uma vez que as tutoras têm contato com 

a prática por meio da mediação com os cursistas? 

É considerável destacar a parcela de colaboração na tutoria do curso citado, visto 

que, além dessa função, também vivenciamos o ofício de professoras alfabetizadoras na 

mesma rede de ensino. Enquanto tutoras, compartilhamos dessa realidade e vivenciamos 

os desafios e as novas possibilidades impostas por esse novo modo de ensinar e alfabetizar 

com o uso das tecnologias educacionais. Para tanto, objetivamos evidenciar a relevância 

da tutoria no desenvolvimento de estratégias diferenciadas de ensino, em consonância 

com as práticas pedagógicas das professoras alfabetizadoras para o momento pandêmico. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O processo vivenciado durante a pandemia impôs ao professor uma adaptação ao 

modelo de ensino contemporâneo, por meio das interações virtuais. E a partir de 

diferentes maneiras de comunicação, ensinos síncrono e assíncrono centraram as ações 

pedagógicas intencionais e exequíveis dentro dessa realidade.  

Vale ressaltar que o uso das tecnologias no ensino é algo recente e as orientações 

que norteiam o trabalho utilizando as TIC constam nos documentos oficiais da Educação. 

Segundo o Documento Curricular Referencial do Ceará (DCRC, 2019), construído à luz 

da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), ao se referir à cultura digital, trata-se da 

“utilização de ferramentas multimídias e periféricos para aprender e produzir”. Desta 

forma, apresenta-se como uma maneira eficaz na construção de saberes e conhecimentos 

que vão dar um aparato aos processos de ensino e aprendizagem.  
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Para mim, saberes e conhecimentos são representações organizadas do real, 

que utilizam conceitos ou imagens mentais para descrever e, eventualmente, 

explicar, às vezes antecipar ou controlar, de maneira mais ou menos 

formalizada e estruturada, fenômenos, estados, processos, mecanismos 

observados na realidade ou inferidos a partir da observação (PERRENOUD, 

2001, p. 18). 

 

O DCRC (2019) define multiletramentos como sendo a “comunicação por meio 

de plataformas multimídia analógicas e digitais, áudio, textos, imagens, gráficos e 

linguagens verbais, artísticas, científicas, matemáticas, cartográficas, corporais e 

multimodais de forma adequada”. Mesmo com esses conhecimentos disponibilizados no 

documento referenciado, em algumas formações oferecidas para os professores da rede 

pública de Fortaleza, a grande maioria dos educadores não os utilizava em suas aulas. Por 

fazer parte das diretrizes pedagógicas, fazem-se necessárias orientações sobre as mídias 

digitais, para que os professores utilizem, sobremaneira, em seu trabalho nas aulas 

remotas, um conjunto de ferramentas educacionais como aplicativos e plataformas 

digitais. 

A formação continuada precisa ser frequente para o bom exercício da profissão 

docente. Conforme estabelece o Plano Municipal de Educação (PME), de 2015-2025, Lei 

n° 10.371, de 24 de junho de 2015: “um processo de formação docente continuada que, 

integrado ao sistema de acompanhamento pedagógico, dê suporte ao trabalho do 

professor, resultando em práticas exitosas das aprendizagens dos educandos” 

(FORTALEZA, 2015, p. 41). Sabemos que, para além dos usos das tecnologias, o 

professor continuará sendo requerido o olhar reflexivo sobre sua prática. Segundo Behar, 

Bernardi e Maria (2013, p. 88): 

 

Com a introdução das tecnologias nas salas de aula, o maior desafio está, 

exatamente, na mobilização de saberes e de competências, tendo como 

premissa, congregar tais tecnologias ao processo pedagógico. Ressalta-se, 

assim, a importância da formação de professores (seja ou não continuada) ir 

além da apresentação teórica expositiva, promovendo atividades que 

vislumbram uma orientação prático-reflexiva, somadas ao suporte das TIC. 

 

O papel relevante do tutor na orientação e no acompanhamento dos estudos e 

reflexões, como mediador do processo de aprendizagem dos cursistas, favorece a 

mobilização desse saberes e competências necessárias ao exercício docente dentro da 
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perspectiva sociointeracionista de aprendizagem; além de nortear a inserção no 

letramento digital, pois “as tecnologias nos permitem ampliar o conceito de aula, de 

espaço e tempo, de comunicação audiovisual, e estabelecer pontes novas entre o 

presencial e o virtual, entre estar juntos e o estar conectados à distância” (MORAN, 2000, 

p. 12).  

 

METODOLOGIA 

O presente estudo é fundamentado na perspectiva de uma pesquisa qualitativa e 

parte da revisão bibliográfica centrada nas categorias: formação docente, tutoria e ensino 

remoto. Para tanto, foi realizada a leitura dos documentos, análise das narrativas das 

professoras contidas na Plataforma Moodle Multimeios (UFC) e dos relatórios dos 

encontros síncronos. Na primeira parte, buscamos fomentar a formação docente, traçar o 

papel do tutor e qualificar a importância das TIC na interação e, consequentemente, na 

aprendizagem dos cursistas, estabelecendo um diálogo com as categorias supracitadas. 

O perfil dinâmico no qual se centrava o curso, ora retomando os estudos, ora 

perfazendo o caminho das ações sistemáticas, com partilhas e reflexões entre os 

professores, permitiu aliar teoria e prática durante esse percurso formativo no ambiente 

virtual de aprendizagem. 

Os resultados deste estudo serão apresentados por meio das narrativas dos 

cursistas e análise dessas falas, nas quais apontam as contribuições dessa trajetória no seu 

fazer pedagógico e no processo de alfabetização dos aprendizes durante o isolamento 

social.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O referido curso de extensão ocorreu no período de maio a dezembro de 2020, 

com a participação de sessenta e seis cursistas, divididos em cinco grupos com duas 

tutoras (cada grupo continha, em média, treze alfabetizadores). Cabiam às tutoras orientar 

a caminhada da formação extensionista, incentivando o acesso à plataforma, o 

aprofundamento das leituras propostas e a elaboração dos trabalhos avaliativos (fóruns e 

tarefas), bem como propor discussões nos encontros quinzenais, que ocorriam por meio 

de web (reuniões pré-agendadas). 
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Os próximos recortes dão ideia da dimensão de alcance do papel das tutoras no 

curso, a partir da fala dos seus atores: 

 

Este curso foi fundamental na minha prática pedagógica, pois hoje tenho uma 

outra visão sobre ser professor [...]. Além disso, aprendi a ter muita admiração 

pelos cursistas, tutoras e a pela profa. Mazé que nos motiva e nos ensina que 

podemos ser capazes de atuar como agentes transformadores [...] (Professora 

1). 

 

O relato da professora acima nos leva a refletir sobre a importância da tutoria na 

motivação da percepção do protagonismo docente e da visão da educação como prática 

transformadora da sociedade. A formação continuada vivenciada por essa educadora 

revela o quanto é fundamental a partilha de experiências e valorização do saber docente. 

“Tudo começou com a vontade de sair da zona de conforto... pois estava insatisfeita com 

minha postura profissional, diante de tantos desafios e cobranças no ambiente escolar” 

(Professora 2). A partir da fala da professora, depreende-se que a formação continuada 

instrumentaliza o fazer docente diante das necessidades que se interpõem no cotidiano 

escolar e na adaptação ao novo modelo de ensino proposto. Ao utilizarem a Plataforma 

Moodle Multimeios para realizar as atividades do curso, os alfabetizadores foram 

desafiados a se apropriar das tecnologias digitais e dos multiletramentos, evidenciando a 

saída da zona de conforto. É importante ressaltar que o apoio dos tutores, o incentivo e a 

orientação quanto ao uso da plataforma recrudesceu o uso dos ambientes virtuais de 

aprendizagem. 

Compreendemos que a formação inicial não dá conta da dinâmica do cotidiano 

escolar, precisa ser complementada com formações continuadas nos diversos campos de 

saberes necessários ao exercício da docência. Diversos relatos confirmaram essa busca 

por formação continuada: 

 

Olá! Feliz aqui estou por ter tido a oportunidade de participar desse curso, com 

tudo com está acontecendo e dessa maneira diferente. Embora a correria 

continuasse mesmo com o ensino remoto, estive analisando, aprendendo, 

ouvindo e tentando entender muita coisa. Posso dizer com toda propriedade do 

quanto me enriqueceu vendo cada prática, cada depoimento das pessoas que 

desse curso participou (Professora 3). 

 

O olhar enquanto tutoras do curso no contexto do ensino remoto nos levou a 
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refletir sobre a relevância de processos formativos promovidos pela universidade 

tornando a prática dessas educadoras mais significativa e composta de intencionalidade 

pedagógica. Além do rico material disponibilizado, buscamos fazer com que se sentissem 

acolhidas e valorizadas, a fim de que pudessem desfrutar de todo aprendizado e 

atingissem o propósito de prover uma educação de qualidade para todos e todas. 

 

CONCLUSÕES 

  A realização do estudo trouxe contribuições significativas para a ampliação do 

nosso olhar sobre a formação docente, tanto para as tutoras quanto para os cursistas 

participantes, congratulando-se pelo crescimento pessoal e profissional dos envolvidos. 

Desde produções de textos, apresentações de trabalhos e participação em eventos, para 

além das “obrigações do curso”, o mergulho no ensino remoto põe-se como novo rumo 

para a educação, como prática transformadora da realidade, e de crescimento mútuo, em 

que o ser que ensina também elabora suas ideias para um avanço. Portanto, esse processo 

favoreceu a atitude reflexiva e, consequentemente, uma postura de professor-pesquisador, 

condição fundamental ao exercício docente de forma consciente e autônoma. 

A execução deste curso de extensão demonstrou que as ferramentas digitais 

poderão ser utilizadas com mais frequência nas práticas pedagógicas de professores e 

tutores, pois, ao vivenciarem o ensino remoto, compreenderam a importância da cultura 

digital também no Ciclo de Alfabetização durante e pós-pandemia. 
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PROCESSOS IDENTITÁRIOS DE SER PROFESSOR(A) DE INGLÊS: 

ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA PRÁTICA DOCENTE 
 

Kelly Cristina Rodrigues Gularte da Silva1; Sita Mara Lopes Sant’Anna2 

 

INTRODUÇÃO 

Este texto se constitui num ensaio, que apresenta um recorte de pesquisa em 

andamento, tendo por foco os sentidos dos processos identitários que constituem o ser 

professor (a) de inglês, presentes nos dizeres de duas professoras que atuam nos anos 

finais do Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos – EJA, em uma escola 

pública do Rio Grande do Sul. Esta pesquisa, de tipo qualitativa, desenvolvida em suas 

etapas exploratória e descritiva, tem por objetivos saber quem são as referidas professoras 

e quais metodologias elas desenvolvem, no ensino de Língua Inglesa que promovem, em 

uma escola da rede municipal.  

De acordo com Ennes e Marcon (2014), os processos identitários também 

envolvem atores sociais articulados a grupos que motivam disputas de pertencimento ou 

não, assim como elementos morais e normativos atrelados aos contextos históricos e 

sociais nos quais são produzidos, ou seja, do ponto de vista individual ou coletivo, os 

processos identitários se constituem em processos de tensão e conflitos. Hall (2006) 

afirma que os sujeitos, em diferentes movimentos em sua vida, comportam identidades 

“que não são unificadas através de um eu coerente”, já que “dentro de nós há identidades 

contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações 

estão sendo deslocadas” (HALL, 2006, p. 13).  

De posse dos dizeres das professoras, sob o olhar de pressupostos da Análise de 

Discurso originária de Pêcheux (2008), como principais resultados do processo analítico 

desencadeado, destacam-se, nos dizeres das professoras, sentidos de um processo 

identitário de ser professor (a) de inglês, em formação, representados por falas que 

evocam discursos que denunciam “faltas e ausências” que envolvem a não oferta de 

formação continuada específica, com abordagem no ensino da Língua Inglesa. Estas 

ausências também são denunciadas por aquilo que não está dito ou é, por elas, silenciado. 
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Nessa perspectiva, tem-se por destaque as ausências de informações sobre a modalidade 

EJA. 

  

REFERENCIAL TEÓRICO CONCEITUAL 

As produções sobre os processos identitários de ser professor (a) são múltiplas e 

abrangentes, envolvendo uma série de abordagens como as que destacam: discursos, 

saberes profissionais, processos históricos, políticas públicas educacionais, registros e 

memórias docentes, entre outras tantas.  

Em “A análise de charges sobre professores”, as autoras Fiss e Spies (2015) 

refletem sobre o “mal-estar docente” e as representações de ser professor (a) veiculadas 

na mídia, através dos discursos veiculados nas charges, evocando diversos efeitos de 

sentidos de crise, presentes no magistério. Nessa perspectiva, falam sobre o fato de as 

identidades docentes, constituídas também de uma memória social histórica, produzirem 

efeitos nas memórias dos professores, o que de certo modo, também é reforçado pelas 

mídias. 

Tardif (2002), ao abranger os saberes docentes, nos informa que estes também são 

oriundos das trajetórias que os professores obtiveram quando e como estudantes; das suas 

vivências profissionais e formativas nesses espaços; na sua formação inicial docente, 

além dos saberes curriculares com os quais dialoga, na escola. Esses saberes “acadêmicos, 

profissionais, curriculares e experienciais” (TARDIF, 2002, p. 36) também constituem as 

identidades docentes. Assim, o saber profissional do professor está na convergência das 

várias vertentes de saberes “provenientes da história de vida individual, da sociedade, da 

instituição escolar, dos outros atores educativos, dos lugares de formação, etc.” (TARDIF, 

2002, p. 64), subjetivando os professores e professoras. Além disso, os discursos, as 

reformas educacionais das últimas décadas, os modos de ser e de agir dos professores em 

suas instituições educacionais também afetam as identidades docentes, tal como discutem 

Garcia, Hipólito e Vieira (2005, p. 54) “estabelecendo, consciente e inconscientemente, 

negociações das quais certamente fazem parte suas histórias de vida, suas condições 

concretas de trabalho e o imaginário recorrente acerca dessa profissão”. 

Diante destas perspectivas, apreende-se que as identidades docentes ou os 

processos identitários são múltiplos, instáveis, temporários, dinâmicos e se constituem, 
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constroem como efeito e por interferência de processos históricos, interculturais, sociais, 

ideológicos, legais, políticos, em movimentos de tensão e conflitos, permeados por um 

continuum de discursos que atuam nos modos de ser e agir de professores e professoras. 

 

METODOLOGIA 

Os caminhos metodológicos percorridos seguiram os pressupostos da pesquisa 

qualitativa como apresenta Gil (2010), em suas etapas exploratória e descritiva. A etapa 

exploratória compreendeu o levantamento bibliográfico efetivado e a busca por 

informações em site oficial da Secretaria Municipal, sobre a oferta local de ensino de 

Inglês. Na etapa descritiva, passou-se a ouvir as duas professoras que responderam a 

perguntas, encaminhadas de forma on-line, pelo telefone celular. As respostas das 

professoras foram coletadas através de gravação de áudio e vídeos e posteriormente foram 

transcritas e analisadas. Nessa etapa, foram mobilizados alguns pressupostos e conceitos 

da Análise de Discurso, introduzida por Pêcheux, buscando-se evidenciar os sentidos que 

veiculam. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As duas professoras respondem ao que lhes foi solicitado, com empenho. Ambas 

são concursadas no Município e atuam ministrando a disciplina de Inglês no Ensino 

Fundamental e serão identificadas como professora (A) e professora (B). O recorte 

apresentado abaixo se refere ao questionamento que visava saber quais são as 

metodologias que desenvolvem em sua prática pedagógica. A esse respeito, assim se 

manifestaram as professoras: 

Professora A: (Pausa)... eu uso o que a gente tem de recursos na escola né, aulas expositivas, 

aulas descritivas, ah... textos xerocados, atividades no quadro, né. Os recursos às vezes não são 

muito... (pausa) na escola pública. Alguma coisa visual, também... o que a gente pode. 
Professora B: A primeira coisa que eu sinto, é a turma, como ela está [...], trabalho muito 

vocabulário, ...as questões iniciais, assim, sabem. Retomo, porque a gente na EJA tem aluno de 

tudo que é tipo, no sentido assim, ó, uns, que já viram inglês, outros que nunca tiveram inglês. 

Sabe, então eu procuro, assim, sentir primeiro o indivíduo, como ele tá, pra depois... buscar minha 

metodologia. 

 

Embora ambas possuam graduação acadêmica ao ensino da Língua Inglesa, a 

maneira como cada uma desenvolve a sua disciplina é aparentemente diferente, uma vez 

que há, na perspectiva histórica, diversas tendências metodológicas de ensino de língua 
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inglesa. Nesse contexto, Libâneo (2006) afirma que as tendências pedagógicas se 

constituem em condicionantes sociopolíticos que influenciam o fazer pedagógico dos 

professores. Assim, pode-se dizer que a professora (A) produz sua fala do lugar em que 

uma pedagogia mais tradicional se instaura, já que, em seu relato, a aula “expositiva”, 

“descritiva”, é mencionada, seguida pelas expressões “textos xerocados” e “atividades no 

quadro”.  

Há algo da memória histórica do ensino tradicional que se atualiza em seu dizer, 

enquanto um acontecimento linguístico-discursivo, e este tipo de ensino fala nas 

expressões apresentadas pela professora. Embora a referida professora não explique 

exatamente sua abordagem pedagógica em relação ao tipo de aula que desenvolve, se 

dialogada ou não, quando questionada sobre os referenciais teóricos que lhe servem de 

inspiração no que se refere à metodologia que desenvolve, ela responde que “Não tem 

nenhum específico”. Em suas respostas, faz menção que “usa o que tem”.  

O que se sabe sobre a forma tradicional de ensinar é que o seu limite está 

justamente em não se ocupar com os conhecimentos prévios dos alunos, com a 

criatividade ou processo de reflexão crítica que talvez os estudantes pudessem efetivar, e 

que não aparecem em seu dizer. Outro aspecto importante é o de que, ao referir-se à 

“escola pública”, uma memória discursiva fala, se presentifica, no ato desse dizer, como 

uma expressão que se repete (por paráfrase), enquanto estrutura e em uma memória que 

se atualiza, enquanto acontecimento novo (Pêcheux, 2008), atualizado em sua fala. O que 

acontece na “escola pública” se converte em conhecimento comum, algo socialmente 

sabido e reconhecido, pelo menos, nas formulações imaginárias estabelecidas na relação 

entre as interlocutoras, a professora pesquisadora e a professora respondente da pesquisa, 

o que se evidencia, principalmente pelo uso das palavras “a gente” e “né”.  Em “eu uso o 

que a gente tem de recursos na escola, né”; e em “atividades no quadro, né”, há um desejo 

de confirmação à participação no diálogo, de reconhecimento do que é dito, por parte de 

quem enuncia. 

O lugar de fala da respondente é conhecido e nomeado “a escola pública”. Há uma 

memória socialmente construída sobre o que venha a ser uma escola, enquanto instituição, 

e o que é uma escola pública, enquanto instituição de Estado, mantida pelo Estado e 

ofertada, como direito, ao público. Esta escola, socialmente reconhecida, apresenta 
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carências financeiras, administrativas, de pessoal etc. Estes discursos construídos de não 

funcionalidade, de carências e de faltas da gestão pública, das esferas e instituições 

públicas, são constituídos, também, para reforçar ideias e ações que justificam os não 

investimentos, as não atualizações, as não formações de pessoas etc., por conta da 

supremacia de discursos hegemônicos, sobre outros.  

A professora (B) produz fala sobre um lugar específico de ser professora: a 

Educação de Jovens e Adultos – EJA. A respondente chama a atenção para as 

especificidades dessa modalidade, principalmente por conta do público que a frequenta: 

adolescentes, jovens, adultos e idosos que, por conta de políticas públicas excludentes, 

permaneceram fora da escola e retornaram para concluir o ensino fundamental ou médio 

nesta modalidade. Tendo em vista, todo o aparato legal da EJA, estes documentos são 

bastante conhecidos pelos professores e, de acordo com os estudos de Sant’Anna (2015), 

estes passam a interpelar, compor, discursivamente, os dizeres dos professores que atuam 

nesta modalidade, nas diferentes redes de ensino. 

Ao que se apresenta, a professora (B) tem preocupação com os seus alunos e se 

utiliza de uma concepção metodológica interacionista, pois, segundo a sua fala, procura 

“sentir a turma”, ou seja, ela quer compreender o contexto daquela turma, para depois 

pensar no como proceder. Observa a necessidade de trabalhar com “questões iniciais” e 

pode-se pensar que questões iniciais sejam sobre vocabulário, questões exteriores àquela 

sala de aula, instituídas por discursos históricos e vigentes nesse lugar institucional, de 

falta de conhecimento prévio, nesse caso, da língua estrangeira em si. 

A abordagem pedagógica da professora (B) apresenta diferencial da perspectiva 

da professora (A). A professora (B) propõe mais interação com o aluno, na reflexão que 

faz; ela primeiro tenta identificar quem é este sujeito para depois “buscar minha 

metodologia”, como afirma. Ao responder ao terceiro questionamento que visava levantar 

um teórico que a inspirasse, a professora (B) mencionou Piaget. Esse sentido que envolve 

a interação na aprendizagem parece, no dizer da professora, ser bastante relevante na EJA. 

Talvez por isso, a docente enuncie buscar “sentir primeiro o indivíduo, como ele tá, pra 

depois... buscar minha metodologia”. Os discursos da EJA, particularmente expressos em 

seu aparato legal, apontam sentidos da necessidade da interação entre discentes e docentes 

e vice-versa. 
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CONCLUSÕES 

A breve análise desses recortes apresentados demonstra que as professoras estão 

se constituindo nesse lugar, da docência de inglês, que é atravessada, interpelada por uma 

série de discursos outros, historicamente legitimados e que ecoam, como pré-construídos, 

nas tendências metodológicas apontadas e nos sentidos que veiculam em seus dizeres. 

Estas falas representam, ainda, que há toda uma trajetória individual, pessoal e 

profissional que as constitui em seus processos identitários, enquanto sujeitos de profissão 

(NÓVOA, 1991).  Em seus dizeres, pairam discursos sobre aspectos metodológicos gerais 

de ensino e que denunciam, também,  “faltas e ausências” representadas pelo que foi por 

elas silenciado, mas se manteve presente no corpus analítico, e que envolve as 

necessidades formativas, incluindo-se aí o que se percebe como ausências de informações 

substanciais sobre especificidades metodológicas de ensino de inglês e da modalidade 

EJA. 

Promover essa reflexão pode auxiliar na elaboração de políticas públicas de 

formação continuada para o ensino de inglês, tão necessárias, no município onde 

lecionam as professoras, para que possam refletir sobre si, sobre suas práticas e possam 

estabelecer relações sobre os limites dos referenciais que comportam e das metodologias 

que reproduzem, relacionando-as, quem sabe, a outros caminhos metodológicos 

possíveis. 

Depreende-se, a partir dos estudos realizados, que o ensino não pode estar apenas 

na responsabilidade do professor, pois o lugar em que os professores se reconhecem e 

identificam em sua formação e práticas docentes, na escola, é permeado por uma série de 

discursos, que ecoam na cultura escolar e os interpelam, constituindo, cada professor, na 

docência que exerce. 
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REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL E A 

INTERDISCIPLINARIEDADE 
          

Ana Paula Guimarães Daniel1; Cláudia Diniz de Moraes Helen2 

            

INTRODUÇÃO 

Este texto tem como principal objetivo apresentar algumas reflexões, acerca da 

importância das práticas interdisciplinares no trabalho desenvolvido com as crianças, no 

cotidiano da Educação Infantil. 

O trabalho está organizado a partir de três partes, sendo que primeiramente 

apresentamos algumas discussões acerca da Educação Física na Educação Infantil e suas 

contibuições nesta etapa da educação. Na segunda parte, tecemos algumas discussões 

acerca do conceito de interdisciplinaridade, considerando as suas possibilidades de 

desenvolvimento na prática com as crianças. Na terceira e útlima parte, apresentamos 

uma prática interdisciplinar desenvolvida em uma Escola Municipal de Educação Infantil 

(EMEI), na cidade de Campo Grande/MS. 

Esperamos que, a partir deste texto, os leitores tenham maior compreensão do 

tema interdisciplinaridade, entendendo a sua importância para um trabalho mais 

dinâmico, coeso e significante para as crianças, que frequentam a Educação Infantil. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) Lei nº 9394/96, a 

Educação Infantil é considerada a primeira etapa da Educação Básica, devendo atender 

crianças na faixa etária de 0 a 05 anos de idade, em período parcial ou integral, com no 

mínimo de duzentos dias letivos anuais, organizados em no mínimo oitocentas horas 

anuais de atendimento às crianças. No entanto, Carvalho (2015, p. 130) ressalta que é 

necessário compreender que “o tempo que a criança permanece diariamente na escola não 

pode ser visto apenas como uma carga horária a ser cumprida, mas como uma categoria 

pedagógica definida conceitualmente no campo educacional”.   

Com base em Corsino (2005, p. 212), a Educação Infantil precisa ser um “espaço 

de socialização, de troca, de ampliação de experiências e conhecimentos e de acesso a 
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diferentes produções culturais”. Pode ser um dos caminhos para diminuir as 

desigualdades, considerando a atuação nas políticas para um atendimento de qualidade e 

também ampliação do acesso. Neste sentido, precisamos, enquanto educadores e agentes 

integradores entre a criança e o conhecimento, oferecer condições para que a Educação 

Infantil seja marcada pela dinamicidade e diversidade de oportunidades às crianças.  

Nessa ótica, a BNCC estabelece que o trabalho com as crianças na Educação 

Infantil precisa estar pautado em dois eixos: as interações e as brincadeiras que são 

extremamente necessárias para o desenvolvimento infantil. A brincadeira está 

diretamente interligada com as interações, pois, à medida que a criança brinca, ela 

interage, se comunica, cria, passando a entender melhor o contexto, os objetos, as culturas 

e as pessoas. Nesse sentido, percebemos que o trabalho pedagógico na Educação Infantil 

se torna interdisciplinar, pois à medida que a BNCC estabelece as interações, como um 

eixo central de trabalho com as crianças, ela institui que o trabalho desenvolvido na 

Educação Infantil não é isolado, mas sim dinâmico, interdisciplinar, devendo estar 

relacionado entre todas as áreas do conhecimento.  

Neste sentido, a Educação Física, como área de conhecimento, oportuniza a 

ampliação dos aspectos motores, cognitivos, afetivos e sociais no contexto educacional 

da Educação Infantil. Para ampliar a discussão, recorremos a um recorte em pesquisas 

com essa temática, utilizando algumas respostas apresentadas pelos autores em suas 

dissertações e teses que foram lidas na elaboração do estado do conhecimento. Arantes 

(2003, p. 47) ressalta que “a entrada do profissional de Educação Física na pré-escola é 

prevista com a elaboração de atividades físicas e artísticas, conduzidas sempre à 

exploração máxima desses recursos como instrumentos do desenvolvimento global”. 

Especificamente, com relação à Educação Física Infantil, até o momento, são poucos os 

trabalhos publicados no Brasil que buscaram superar a perspectiva tradicional da 

Educação Física. 

Para Quaranta (2015), a inserção da Educação Física nas escolas não se deu pelo 

pensar pedagógico, mas pelas possibilidades que ela poderia trazer para aqueles que dela 

usufruíssem. Martins (2017), em seu trabalho, afirma que a Educação Física foi 

incorporada à grade curricular dos CEINFs de Campo Grande/MS como forma de ampliar 

as possibilidades de trabalho com a motricidade, de acordo com o cronograma e com a 
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rotina de cada turma. Rocha (2011) ressalta que fica a ideia de que a construção de uma 

Educação Infantil de qualidade, da qual a Educação Física seja parte integrante, não 

depende exclusivamente de leis, mas carece de uma reflexão crítica acerca do que 

queremos da presença da Educação Física nesse segmento de ensino. Reinteramos esta 

afirmação com base em Berwangner (2011), no entendimento do movimento humano não 

se restringir como propriedade exclusiva da Educação Física, e nem pode ser concebido 

na Educação Infantil como conhecimento exclusivo do profissional de Educação Física. 

Todavia, a Educação Física aparece como área do conhecimento que promove inúmeras 

discussões e instiga reflexões pertinentes acerca das variadas possibilidades de utilização 

do corpo em movimento na Educação Infantil. Ao analisarmos as singularidades do 

universo infantil, Ayoub (2001, p. 57) propõe que as aulas de Educação Física, no 

contexto educacional, sejam configuradas “como um espaço em que a criança brinque 

com a linguagem corporal, com o corpo, com o movimento, se alfabetizando nessa 

linguagem”. 

Neste contexto, são várias as discussões em torno da Educação Física na Educação 

Infantil, principalmente depois da publicação da LDB, estabelecendo no Art.26, § 3º que 

“A Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular 

da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar”.  

Contextualizar a Educação Física no âmbito da Educação Infantil é, de certo 

modo, um desafio, pela maneira como essa fase escolar historicamente se organizou e 

está organizada. Atualmente, existem propostas nacionais para orientar o trabalho 

pedagógico na Educação Infantil, que se configura como o RCNEI, as DCNEI e a BNCC, 

que foram desenvolvidos para servir como um norteador de reflexão sobre conteúdos, 

objetivos e orientações pedagógicas didáticas para a Educação Infantil, contribuindo para 

a melhoria da qualidade, do cuidado e da educação para as crianças de zero a seis anos de 

idade, bem como para o aperfeiçoamento e a qualificação dos professores.  

No que se refere à interdisciplinaridade, Fazenda (1993) chama a atenção para o 

fato de que existem equívocos da parte de alguns profissionais, os quais afirmam realizar 

projetos interdisciplinares, mas não o fazem de maneira correta e consciente, pois todo o 

trabalho do gênero deve ir além de simplesmente misturar intuitivamente disciplinas.  
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Para Fazenda (2003, p. 72), “o conhecimento interdisciplinar busca a totalidade 

do conhecimento e respeita as especificidades das disciplinas”. Nesse contexto, na 

Educação Infantil, as práticas pedagógicas devem ser pautadas nos campos de 

experiências e para efetivar a prática interdisciplinar é importante observar os níveis da 

interdisciplinaridade escolar, que se definem pela didática, pelo currículo e pela 

pedagogia.  

Ainda segundo a autora, o nível da interdisciplinaridade didática, do 

planejamento, da organização e da avaliação da ação educativa assegura a função 

mediadora entre os planos curriculares (plano de ensino) e pedagógicos (plano de aula).  

Já o nível da dialética, está entre o planejamento curricular e o planejamento da aula, os 

quais se definem como modelos didáticos interdisciplinares. E por fim, o nível da 

interdisciplinaridade pedagógica é resultante do trabalho preliminarmente interdisciplinar 

dos níveis anteriores e se efetiva na atualização da interdisciplinaridade didática na sala 

de aula. 

 

METODOLOGIA 

A natureza da presente pesquisa é qualitativa, do tipo etnográfica, acervo pessoal 

da professora de Educação Física em uma EMEI, com recorte temporal datado de 2014 a 

2021, considerando a inserção do professor de Educação Física na EMEI com atuação 

desde o Grupo 2 até o Grupo 5 (de 2 a 5 anos), com o objetivo de relatar a prática 

pedagógica interdisciplinar realizada no cotidiano da Educação Infantil, partindo da 

análise dos planejamentos, projetos e proposta pedagógica de uma EMEI na perspectiva 

interdisciplinar.  

O acesso ao acervo pessoal da professora de Educação Física possibilitou a 

percepção da articulação de projetos interdisciplinares desenvolvidos por toda a escola, 

entre os quais podemos citar os projetos temáticos da Copa do Mundo em 2014 e 2018 e 

os Jogos Olímpicos 2016, ou ainda a articulação de maneira interdisciplinar com os 

projetos de Arte com as ações de dança e apresentações realizadas na escola. 

Outra questão apresentada como ação interdisciplinar são planejamentos e 

registros de conversas com a coordenação, com a direção e com os demais professores da 

turma em diversos momentos, dentre eles, formação continuada em serviço, horário de 
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planejamento, troca de informações e observações em momentos externos ao ambiente 

escolar; ponderamos que essas conversas se intensificaram de março de 2020 até março 

de 2021, considerando o trabalho remoto ter intensificado a utilização de ferramentas 

tecnológicas, ampliando as possibilidades interdisciplinares. 

Vale ressaltar que, em momentos anteriores à elaboração de relatórios individuais 

sobre o acompanhamento da criança pela professora de Educação Física, observou-se 

uma aproximação da Assistente de Educação Infantil (AEI) e Auxilar Pedagógico 

Especial (APE) para reflexão e complementação deste documento, com o propósito de 

inserir maiores informações relativos às 8 horas que a criança permanece na escola e é 

acompanhado pela AEI ou APE. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Durante o desenvolvimento das ações dos projetos da Educação Física, a interação 

com os demais professores foi positiva para contextualizar a criança, ampliar as 

possibilidades de experiências e o contato com a família fluiu de maneira mais 

estruturada. 

Neste sentido, podemos identificar a importância da interdisciplinaridade na 

Educação Infantil, ao analisarmos as ações lúdicas das crianças, mediadas pelos 

professores, pois, na medida em que a criança brinca, ela está se apropriando de diversos 

conhecimentos, a partir das linguagens que desenvolve (oral, corporal, gestual), das artes, 

da apropriação da cultura, das regras, entre outras.  

O reconhecimento de continuidade entre as ações de todos os professores da 

turma, mesmo com áreas distintas, como podemos exemplificar, no Grupo 4 e 5 (crianças 

de 4 e 5 anos) composto por profissionais da Pedagogia, Arte e Educação Física, 

contribuiu para que as experiências oportunizadas fossem sistematizadas respeitando a 

ludicidade e observando a melhora da amplituide de movimento, ganhos na coordenação 

e agilidade, reconhecimento da cultura corporal através do esporte. 

A interdisciplinaridade não se torna necessária apenas nas ações desenvolvidas, 

mas também e especialmente pelos profissionais que ali atuam; são eles que devem 

trabalhar coletivamente, em constante diálogo, discussão e organização, para que o 

trabalho de fato ocorra, atingindo os objetivos propostos. Apesar de parecer óbvia a 
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importância da interdisciplinaridade e a facilidade com que pode ser realizada, nem 

sempre ela consegue se efetivar no cotidiano das instituições educativas. 

 

CONCLUSÕES 

O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita o desenvolvimento pessoal, social e 

cultural, colabora para uma saúde mental satisfatória, prepara para um estado interior 

fértil, facilita os processos de socialização, comunicação, expressão e construção do 

conhecimento, sendo inegável o papel do lúdico na infância e como tal deve ocupar um 

espaço privilegiado na Educação Infantil. 

Vale ressaltar que as profissionais da Educação Infantil ainda enfrentam o desafio 

de organizar um trabalho docente que não separe as atividades e, ao mesmo tempo, mostre 

a intencionalidade educativa entre elas, entendendo, assim, que se faz necessário um 

processo de construção coletiva e participativa junto aos pares, sendo necessário estudar, 

conhecer, discutir, analisar, refletir, compreender e transformar a realidade, a partir dos 

saberes e das experiências de cada área, porém de forma coletiva e interdisciplinar. 

Portanto, para atuar na Educação Infantil, faz-se necessário compreender que os 

saberes se articulam entre as áreas de conhecimento e que contemplam diversas 

linguagens da criança, tais como a oral e a escrita, a matemática, a artística, a corporal, a 

musical, a temporal e a espacial. Precisamos refletir ainda mais sobre a importância da 

interdisciplinaridade, para que de fato ela seja reconhecida como algo indispensável no 

cotidiano das instituições educativas, sendo que essa compreensão precisa acontecer 

desde a formação inicial, enquanto os acadêmicos estão nos bancos da universidade, pois 

assim, ao ingressarem na prática, terão um novo olhar sobre os seus trabalhos. 
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A CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL DO FORMADOR DO 

CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIFESP CAMPUS GUARULHOS 
 

Amanda Martins Amaro1 

 

INTRODUÇÃO 

Este estudo contribui, do ponto de vista social e científico, para novas discussões 

sobre formação de professores, o curso de Pedagogia e o processo de compreensão sobre 

como se constitui a identidade profissional dos professores formadores. 

Problematizamos o fato de que a docência no Ensino Superior exige muito mais 

que conhecer bem os saberes específicos de uma determinada área  posto que há 

distinções entre a docência e outras profissões, sendo uma ação com especificidade em 

que o conhecimento profissional exerce fator decisivo de distinção com outras atividades 

(ROLDÃO, 2007). Segundo a autora mencionada, o ensinar tem significado socialmente 

útil e saber fazer não é o bastante, é necessário saber por que se faz, como se faz e em que 

condições agimos, além de ter consciência da natureza e finalidade da ação, refletindo 

sobre a prática de forma crítica, transformando conhecimentos em agir informado.  

 Cabe ressaltar que os estudos sobre o professor formador são exíguos, em termos 

quantitativos. Os estudos na área de formação docente têm focalizado as questões sobre 

cursos e programas de formação inicial e continuada, motivo pelo qual notamos um 

crescente interesse, por parte dos pesquisadores, nas questões relacionadas ao professor: 

suas práticas, seus saberes, suas concepções, suas representações e os processos de 

constituição da sua identidade profissional (ANDRÉ, 2004). 

 Dubar (2009) defende que o conceito de identidade está intimamente ligado ao 

processo de socialização e interação dos indivíduos e, nesse sentido, buscamos responder 

à seguinte pergunta de pesquisa: como ocorre o processo de constituição da identidade 

profissional docente do professor formador do Ensino Superior? Para tanto, procuramos 

conhecer e analisar as trajetórias de vida e de formação de alguns professores formadores 

que atuam no curso de Pedagogia da UNIFESP campus Guarulhos; identificar as 

influências da Instituição de Ensino na constituição da identidade profissional do 

professor formador e desvelar os aspectos que caracterizam as (re)configurações na 
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identidade, os processos de atribuição e a pertença dos professores formadores ao longo 

de suas trajetórias profissionais.  

 

O ENSINO NO CONTEXTO DA PANDEMIA  

Fundamentaram teoricamente nossa pesquisa estudos sobre a especificidade da 

docência no Ensino Superior (PIMENTA e ANASTASIOU, 2002; CUNHA, 2006) e 

contribuições sobre o professor formador de professores (MIZUKAMI, 2006; HOBOLD, 

2012; PASSOS, 2018). Posteriormente, realizamos discussões sobre a constituição da 

identidade profissional do professor formador, nas quais foram abordados os processos 

de socialização (DUBAR, 2009; MARCELO, 2009). 

Para tratar a questão da constituição identitária no campo profissional, recorremos 

aos estudos de Dubar (2009), sociólogo francês que compreende este processo de forma 

dinâmica e resultante da trajetória social do sujeito, extrapolando suas etapas de 

escolarização, formação e atuação na carreira profissional, e apesar de não realizar 

pesquisas na área da identidade docente, auxiliou no desenvolvimento do nosso objeto de 

pesquisa, na análise dos dados e nas discussões sobre os resultados finais. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma investigação qualitativa e o instrumento de coleta de dados 

escolhido para analisar a realidade investigada nas trajetórias de vida dos professores foi 

a entrevista semiestruturada. Os sujeitos participantes foram cinco docentes do 

Departamento de Educação da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) campus Guarulhos que atuavam no curso 

de Pedagogia. 

Para a análise dos dados, o método que utilizamos foi a proposição de André 

(1983) com “análise de prosa”. A autora sugere que os dados e os temas sejam gerados, 

contextualizados nos estudos e reformulados no percurso da pesquisa. Optamos por esta 

análise, uma vez que se ajusta à necessidade do tratamento dos tópicos, considera 

subjetividades e informações implícitas como parte da interpretação dos resultados, o que 

se adequou ao nosso estudo de maneira apropriada.  

Nessa direção, após organização do material produzido, geramos um quadro de 
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correspondência entre os objetivos e a análise das falas, o que gradativamente culminou 

nas categorias: “A constituição da ideia de tornar-se professor”, “As influências na 

constituição da identidade profissional do professor formador e suas diversas 

condicionantes no lócus institucional” e “O professor formador e sua identidade 

profissional (re)configurada”. Em seguida, realizamos discussões sobre os dados e as 

categorias constituídas para finalmente concluir a pesquisa com as considerações finais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Alcançamos os objetivos propostos e, partindo dos dados analisados, foi possível 

responder à questão investigada. Os sujeitos revelaram que a opção pela carreira docente 

não foi necessariamente uma escolha consciente; as circunstâncias, as condições sociais 

e outros fatores os levaram à constituição da ideia de se tornar professor. Como salienta 

Dubar (2009), esse momento de escolha da profissão é representado por um sentimento 

de conflito, de ruptura e de decisão. 

Para Dubar (2009), a identidade é um processo de construção social desenvolvida 

pelo sujeito ao longo de sua vida por meio das interações com os outros. Decorre daí que 

não é possível compreender o surgimento da ideia de se tornar formador sem levar em 

conta o contexto e o meio em que se desenvolvem, o que implica, necessariamente, 

considerar, entre outros, suas trajetórias, suas relações sociais e profissionais, suas crises 

pessoais, suas escolhas e seus (re)começos. 

Foi possível perceber, por meio dos relatos, uma transição entre as questões 

circunstanciais, pois essas passaram a ser escolha intencional, posicionamento e decisão 

de atuação consciente. Hoje, atuam na UNIFESP, se identificam com o PPC do curso em 

que lecionam e demonstram satisfação e até mesmo orgulho do caminho percorrido e 

agora consciente e desejado. 

Revelou-se que o papel e a influência do outro é fundamental nesse processo 

também, o olhar do estudante, o imaginário social, os familiares, e até mesmo dos colegas 

de área são constituintes de suas identidades profissionais. Um processo de construção, 

(re)construção e desconstrução de identidades relacionando aos diversos contextos de 

atuação (principalmente profissional) que cada indivíduo vivencia durante a vida. Dubar 

(2009, p. 49) defende que “o trabalho está no centro do processo de construção e 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

reconstrução das formas identitárias”. Ou seja, são constituídas nas relações sociais, no 

convívio familiar, no ambiente escolar e na atuação profissional. 

Segundo Marcelo (2009), as trajetórias como aluno influenciam no processo 

identitário: o que vivemos na trajetória escolar, os exemplos de professores, suas práticas, 

as formas de ensinar e avaliar, o ambiente escolar também é formativo e constitutivo. 

Evidenciamos que muito de suas práticas como docentes e ações de hoje são resultado e 

estão imbricadas em suas escolhas pessoais e profissionais, no modo como se 

relacionavam com a Educação na escola, na maneira como ingressaram na docência no 

Ensino Superior e na decisão de atuar em uma Instituição de ensino público como 

professor formador, estando sempre em busca da mudança e de sua formação permanente. 

Notou-se que o início da carreira desses professores é marcado por muitas tensões, 

dificuldades e inseguranças. Os formadores entrevistados apresentam uma fragilidade na 

formação para a docência no Ensino Superior e começam a trabalhar de maneira isolada, 

mas, com o tempo, têm apoio de outros colegas formadores. Os professores revelaram 

que não receberam formação específica e adequada para atuar no curso de Pedagogia, o 

que os coloca em constante busca e aprimoramento. O desenvolvimento profissional e 

pessoal dos professores formadores é continuo e é concebido como uma aprendizagem 

ao longo de seu percurso de vida 

É na atuação como professor formador, na relação com o contexto institucional e 

nas tensões provocadas pelo envolvimento com o Projeto Pedagógico do Curso que esses 

profissionais se constituem. É na interação com o outro e estas condicionantes que se 

reiventam professores formadores de futuros docentes. Assim como afirma Dubar (2009), 

o processo de construção da identidade não ocorre de forma tranquila e equilibrada, 

envolve as histórias particulares, as trajetórias de vida dos sujeitos e na interação destes 

com o outro e com o contexto. A identidade tem constante necessidade de ser interpretada; 

o sujeito é um aglomerado de fragmentos envolto em relações conflituosas e incertas. 

Dessa forma, não é fácil compreendê-lo fora de uma continuidade, de uma noção de 

trajetória de vida relacionada a um determinado contexto. 

A identidade do professor formador é afetada pelos estudantes, pelo PPC e pelo 

compromisso com a escola pública. Essa identidade docente se associa ao sentimento e à 

consciência de pertencimento a um grupo profissional, uma construção social marcada 
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pela pluralidade de aspectos geradores, como classe social, gênero, trajetória de vida e 

formação profissional, explicitando a categoria pela heterogeneidade e pela mobilidade 

identitária.  Para Pimenta e Anastasiou (2002), a constituição da identidade docente se 

baseia nos valores do sujeito, no modo como constrói sua história, na trajetória pessoal e 

profissional, em como se situa no mundo enquanto professor, nos seus saberes, nas 

representações sociais e nos anseios. 

O elemento unificador que melhor caracteriza esse grupo tão heterogêneo é o 

comprometimento com a Educação e a dedicação ao ensino – a ação de ensinar –, 

componente da especificidade da profissão (MARCELO, 2009). 

 

CONCLUSÕES 

Esta pesquisa aponta novas perspectivas para análise das condições de trabalho 

dos professores formadores e a relação com sua constituição identitária e indica, também, 

a necessidade de ampliação de contextos de diálogo e de novas pesquisas sobre o 

professor formador e, principalmente, o formador que atua no curso de Pedagogia. Trata-

se de uma pesquisa no contexto da universidade pública, com um PPC consistente, com 

um grupo de formadores com sentimentos de pertencimento e identidade coletiva, com 

um programa de Residência Pedagógica inovador. Em outro cenário, o da Instituição 

privada, por exemplo, teríamos outras condições de trabalho e, possivelmente, outros 

resultados. 

Este estudo contribui do ponto de vista social, acadêmico e teórico em novas 

discussões sobre formação de professores, sobre o curso de Pedagogia e no processo de 

compreensão sobre como se constitui a identidade profissional docente dos professores 

formadores. Incentiva à reflexão acerca do papel multifacetado do professor, dentro e fora 

do espaço da sala de aula, reconhecendo emoções e responsabilidades e influências na 

construção de sua identidade profissional docente.  

Entre os indicadores da identidade profissional destacamos: a consciência e o 

pertencimento de ser formador, a compreensão do processo de partilha e o trabalho 

colaborativo, a consciência dos benefícios da interação (eu e os outros) e da formação 

permanente e a análise reflexiva das próprias ações. 

As conclusões deste trabalho devem ser acrescidas de novas pesquisas, pois, 
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conforme apontado em nosso estudo, faltam investigações sobre o professor formador, as 

especificidades de seu trabalho, os desafios e as dificuldades que enfrentam no cotidiano 

e no seu lócus institucional. 
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A FORMAÇÃO CONTINUADA COMO CAMINHO PARA A MELHORIA NO 

ENSINO: ALGUNS APONTAMENTOS 

 
Giceli de Souza Silva1; Giovana Gomes Albino2 

 

INTRODUÇÃO 

O professor necessita estar constantemente em processo de atualização e 

ampliação de seus conhecimentos, o que demarca os diferentes processos de formação 

continuada, seja em cursos distintos de curta e média duração ou em programas de pós-

graduação. No entanto, apesar da variedade de proposições existentes, sobretudo no 

primeiro caso, faz-se preciso uma atenção à qualidade dessa formação, de modo que os 

conhecimentos trabalhados possam corresponder com as necessidades dos profissionais 

e de suas realidades de atuação, assim como com as exigências que o próprio cenário 

educacional impõe a partir das mudanças que acometem contextos como o social, o 

econômico, dentre outros, que influenciam esse cenário.  

 Essa realidade, ainda que se estenda a todo o território nacional, não constitui um 

conjunto de políticas voltadas a garantir a formação continuada do docente, ficando, 

muitas vezes, como responsabilidade do próprio profissional a busca pela qualificação e 

melhoria em sua formação (REIS; ANDRÉ e PASSOS, 2020). No entender de Gatti 

(2016), a formação docente mostra-se um assunto atual pela necessidade de 

desenvolvimento dos profissionais, cabendo aos pesquisadores da área da educação e aos 

docentes que são também formadores e articuladores no processo de formação docente, 

discutirem e refletirem sobre ele. Segundo a autora, a educação envolve muitas pessoas 

“com conhecimentos em níveis desiguais”, mas que se propõe “a compartilhar esses 

conhecimentos” (p. 163), logo, os momentos formativos apresentam-se como espaços 

ímpares para o crescimento mútuo. 

 Nessa ótica, o presente trabalho objetiva evidenciar a perspectiva de formação 

continuada assumida por professores da rede municipal de ensino de Canguaretama/RN. 

 

 
1 Licencianda em Educação do Campo. Área de habilitação: Ciências Humanas e Sociais. IFRN - Campus 

Canguaretama. Membro da equipe no projeto de pesquisa sobre “Carências formativas e seus reflexos na 

prática docente: um estudo na rede municipal de ensino de Canguaretama/RN” que deu origem a esta 

produção. 
2 Professora do Núcleo Didático-Pedagógico do IFRN - Campus Canguaretama. Dra. em Educação. 

Coordenadora do projeto de pesquisa que deu base à presente produção. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 A formação docente é, por natureza, um tema bastante presente nos contextos 

educativos. Por lidar com o conhecimento, o professor é um profissional que necessita, 

ao longo da carreira, manter-se em contante relação com as atualizações que se 

sobrepõem a esse conhecimento. É nesse panorama que ganha relevo o sentido da 

formação continuada, sobretudo, respaldada no caráter da constância, do diálogo com a 

prática e, realmente, da continuidade, a fim de que seus resultados não apenas se somem, 

mas, se complementem.  

Seguindo essa concepção, Costa (2016) chama a atenção para o conteúdo dessa formação. 

Em seu entender:  

 

[...] é necessário que o processo de formação continuada não seja uma 

continuidade de modelos tradicionais, não reproduza velhas práticas de ensinar 

e aprender, nem se baseie em conhecimentos fundamentais teóricos que 

acabam reduzindo a formação do professor em um conjunto de métodos e 

conhecimentos repetitivos e ultrapassados, que nada têm a acrescentar ao 

processo de ensino aprendizagem hoje tão discutido e esperado por todos. 

(COSTA, 2016, p. 20) 

  

 Nesse prisma, a formação continuada deve ser, antes de tudo, significativa para os 

professores e, para tal, são amplas as afirmações na literatura especializada sobre o tema 

de que se mantenha uma interação com as práticas e necessidades desses profissionais no 

âmbito das escolas. Assim, a relação dialogal a ser estabelecida, além de com as 

fundamentações teóricas sobre a educação, bem como com formas ativas de ensino, deve 

estar vinculada à reflexão sobre as práticas desenvolvidas, as inquietações, as dúvidas que 

acometem os professores.  

 A formação continuada ganha sentido, desse modo, enquanto uma necessidade 

inerente à profissão como um todo, porém, respeitando-se as particularidades, posto que 

ela “[…] passa sempre pela mobilização de vários tipos de saberes: saberes de uma prática 

reflexiva, saberes de uma teoria especializada, saberes de uma militância pedagógica” 

(PIMENTA, 1997, p.12). E como tal, exige a organização de uma política formativa que 

possa garanti-la como direito e como meio de valorização profissional. Da mesma 

maneira que compete aos docentes manterem-se constantemente em busca de proposições 

que deem respostas às suas inquietações de cunho profissional, no âmbito público, faz-se 
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importante lembrar a relevância de que políticas sejam implementadas para garantir 

também formação e valorização a esses docentes. 

 Mostra-se inegável a afirmação de que “o desenvolvimento profissional envolve 

formação inicial e contínua articuladas a um processo de valorização identitária e 

profissional dos professores” (LIB NEO; PIMENTA, 1999, p. 260). É nessa base, 

portanto, que deve se estruturar a formação continuada, visando não apenas ações 

centradas em ‘capacitação’, mas na constituição de bases sólidas, correspondentes com 

as aspirações desses profissionais e, em especial, com a possibilidade de mudanças 

substanciais na qualidade da educação. 

 

METODOLOGIA 

 Este trabalho resulta de uma pesquisa de natureza quantiqualitativa. No entender 

de Ghedin e Franco (2008, p. 29): “as abordagens – fundamentalmente duas: quantitativas 

e qualitativas – não são estanques em si mesmas, mas devem ser conjugadas numa 

abordagem “quantiqualitativa” para que os objetos de estudo na área educacional sejam 

mais bem conhecidos”. A pesquisa então intitulada por “Carências formativas e seus 

reflexos na prática docente: um estudo na rede municipal de ensino de 

Canguaretama/RN” foi realizada através do envio de um questionário online aos 

professores das 25 escolas existentes nessa rede de ensino.  

Dela foram alcançadas respostas de 107 professores sobre 23 perguntas que 

versavam desde informações gerais até contextos mais singulares referentes à formação 

dos profissionais. O presente resumo destaca a análise de um recorte sobre os resultados, 

centrado nas seguintes questões: ‘qual a sua área de formação?’, ‘qual o seu maior nível 

de formação acadêmica?’, e ‘você deseja fazer uma nova graduação ou outros cursos de 

formação continuada?’. É sobre as respostas a essas indagações que se volta a discussão 

no item que segue. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como resultados, nesta análise, é possível observar que, em relação à formação, 

o número maior de participantes constitui-se de pedagogos (82,2%), considerados aqui 

como aqueles profissionais atuantes de forma polivalente em turmas da educação infantil 
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e dos anos iniciais do ensino fundamental. Na sequência, aparece uma parcela bem 

inferior, se comparada à primeira, de profissionais da área de Linguagens (8,4%); seguida 

por representações ainda menores de outros cursos de graduação, abrangendo todas as 

áreas de conhecimento. 

 
Figura 01: Cursos de formação inicial dos professores participantes da pesquisa 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Esse dado reflete a própria constituição da rede de ensino do município, 

demarcada por um número maior de escolas e turmas entre a educação infantil e os anos 

iniciais do ensino fundamental, então assumidas por pedagogos de formação: das 25 

escolas existentes, 21 delas atendem a essas turmas. Apesar dessa realidade, importante 

frisar a representatividade de docentes das demais áreas também participantes da 

investigação. 

Na continuidade, outro dado revelado foi o de que além da graduação como 

formação inicial, a parcela dos profissionais que ainda se mantém nesse nível de formação 

apenas inicial é pequena se considerada a totalidade dos participantes, ficando em 26,2%. 

Todos os demais avançaram, possuindo cursos de pós-graduação, como se pode conferir 

na figura que segue: 
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Figura 02: Maior nível de formação acadêmica dos professores 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

 A expressividade na busca por cursos de especialização reforça a afirmação 

anunciada anteriormente por Reis; André e Passos (2020), de que o processo formativo 

dos profissionais da educação não tem sido resultado de políticas públicas voltadas a 

garantir essa formação, mas da própria responsabilidade do profissional. Em geral, os 

cursos de pós-graduação lato sensu demandam investimentos financeiros assumidos 

pelos próprios professores e suas buscas ocorrem baseadas, muitas vezes, em 

necessidades decorrentes da atuação profissional.  

Assim, apesar de a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB – nº 

9.394/96, em seu artigo 62, parágrafo 1º, assegurar que a formação continuada dos 

profissionais da educação deva ser promovida pelos entes públicos; além de, no artigo 

67, relatar a competência dos sistemas de ensino sobre isso, cabendo a estes a valorização 

dos profissionais da educação, assegurando-lhes “aperfeiçoamento profissional 

continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim” (BRASIL, 

1996), é possível perceber que esta ainda não se constitui a realidade vivenciada pela 

maior parte desses profissionais. 

 Na sequência da análise, a questão seguinte versou sobre o interesse dos 

professores por cursos de formação continuada. Os resultados mostraram-se 

significativos, posto que muitos responderam positivamente quanto à busca por formação, 

como se pode conferir na figura 03: 
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Figura 03: Possibilidade de fazer uma nova graduação ou outros cursos de formação continuada 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

 A distribuição percentual da questão chama a atenção, uma vez que no total 91,6% 

dos participantes afirmam o desejo de ingressarem em processos de formação continuada, 

ainda que pontuados em jornadas distintas: 39,9%, ou seja, a maioria, com intentos de 

ingresso em programas de pós-graduação stricto sensu; 29,9% em cursos de curta duração 

de forma presencial; 13,1% em cursos de especialização; e 9,3% em cursos e formações 

distintas à distância. O restante, que marca um percentual mínimo, distribui-se entre o 

não interesse por esse processo ou o desejo de fazer uma nova graduação. Destaca-se, 

nesse cenário, o contexto presencial e a verticalização da formação, através do ingresso 

em mestrados e doutorados. 

 Essa busca crescente na carreira evidencia dois aspectos importantes de serem 

considerados: tanto a relevância atribuída pelos professores ao conhecimento, ao 

aperfeiçoamento na profissão, visando à construção de uma carreira sólida, que relativize 

as mudanças estruturais e busque corrigir as diferenças socioeducacionais que são 

negadas, na prática, pelo sistema educacional; quanto traduzir reflexos do mercado de 

trabalho que, por meio da institucionalização de lógicas que lhe são próprias, incute a 

necessidade de aumento da produtividade, de ascensão na carreira e a participação cada 

vez mais ativa na sociedade (MAGALHÃES e AZEVEDO, 2015), impulsionando 

mecanismos de competitividade social.  

Os dados não permitem afirmar se uma dessas perspectivas se mostra mais 

fortemente presente. Infere-se, pela realidade vivenciada, que ambas se imbricam de 

algum modo, posto que seja por impulso individual ou social, a busca por formação 
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profissional tem se mostrado cada dia mais necessária, ao passo de a verticalização ter se 

apresentado como o caminho mais almejado pelos participantes da pesquisa. 

 

CONCLUSÕES 

A docência já consiste em uma profissão respaldada pelo conhecimento. Assim, 

estar consciente dessa condição significa considerar a necessidade de permanente 

atualização e aprofundamento desse conhecimento. Importante observar que os 

participantes da pesquisa reconhecem essa necessidade e traduzem isso em suas 

expectativas de formação, sobretudo, numa perspectiva de verticalização acadêmica. 

Buscar esse viés na formação, ainda que por um lado represente uma resposta aos 

impulsos e cobranças de competitividade social, reflete também um crescimento no saber, 

na capacidade crítica, na formação de opinião, enfim, na construção de capacidades que 

propiciam evolução. Assim, mesmo que o impulso inicial seja demandado por uma lógica 

de mercado, o acesso ao conhecimento pode propiciar um efeito mais abrangente e 

coerente com a lógica da educação: o aprofundamento de conhecimentos e práticas 

voltados ao ensino, à educação. 

Desse modo, os resultados da pesquisa permitem notar que à revelia da falta de 

investimento enquanto política pública, a formação continuada tem sido uma busca 

constante, crescente e vertical, demandada pelos próprios profissionais e tem se 

constituído em uma realidade que, mesmo a passos lentos, caminha em direção 

ascendente, carecendo apenas de um pouco mais de atenção e investimento ao que já 

expressam os profissionais como desejo. 
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ESCOLHA DO CAMPO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA: UM 

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 
 

Bruna Vieira Assis1; Renata Machado de Assis2 

            

INTRODUÇÃO 

Existem diferentes motivações que influenciam na escolha do curso universitário 

e, por conseguinte, na escolha da área e no local de trabalho em que o profissional atuará. 

Essa escolha, assim como outras que aparecem durante toda a vida, não é uma tarefa fácil 

e exige prudência no momento. 

Esse trabalho é referente à pesquisa bibliográfica desenvolvida para fins de 

elaboração de monografia de conclusão de curso na Universidade Federal de Goiás, 

Regional Jataí, no curso de Licenciatura em Educação Física. Será apresentada a revisão 

teórica proveniente da compilação realizada durante a busca de estudos que 

contextualizasse e abordasse o tema central da pesquisa, que foi: a escolha do campo de 

atuação profissional de estudantes e os motivos que influenciaram nessa escolha. 

 

A ESCOLHA DO CAMPO PROFISSIONAL: REPRESENTAÇÕES E 

INFLUÊNCIAS 

Debater sobre escolhas e, em específico, sobre escolhas profissionais, requer que 

se entenda sobre questões de identidade e de sua construção, perfil, influências, e outros. 

De acordo com Razeira et al. (2014), existem diversos motivos que influenciam nesse 

processo, que partem do próprio indivíduo (intrínsecos) e influenciados por terceiros 

(extrínsecos). Pensando em uma abordagem extrínseca, existe a necessidade da criação 

de estratégias que consigam auxiliar e colaborar para uma formação concreta dos 

estudantes na universidade, que a partir disso conseguirá encaminhar e dar o suporte 

necessário para a construção das ideias, do planejamento e das escolhas dos estudantes, 

colaborando, dessa forma, no processo intrínseco. Para Gondim (2002), é necessário que 

se estabeleça maior diálogo dentro das universidades, para que se discuta a formação 

profissional e científica e as responsabilidades da instituição na educação para o trabalho.  

No contexto da profissionalização em Educação Física, existem divergências que 

 
1 Curso Técnico em Logística,IFRN, wanderson.s@escolar.ifrn.edu.br  
2 Curso Técnico em Logística, IFRN, oliveira.b@escolar.ifrn.edu.br  

mailto:wanderson.s@escolar.ifrn.edu.br
mailto:oliveira.b@escolar.ifrn.edu.br
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influenciam na construção indentitária dos estudantes dentro do curso de formação e, por 

conseguinte, na construção de planos concretos e na escolha do local de trabalho. A 

principal divergência se relaciona à regulamentação da Educação Física no país, 

especialmente, pela resolução do Conselho Federal de Educação (CFE) n. 03/1997, que 

inseriu, dentro da possibilidade de formação profissional, o curso de bacharelado, criando 

uma duplicidade na formação e habilitação profissional. Além disso, foi criada a Lei n. 

9.696/1998, intensificando a dicotomia entre as duas formações, licenciatura e 

bacharelado, e criando os conselhos regionais e federal como meio de regulamentação da 

profissão. Por fim, dentro de todo o contexto das reformas, mudanças na formação e no 

campo de atuação profissional de Educação Física, foram criadas as resoluções n. 1/2002 

do CFE e da Câmara de Educação Superior (CES), e n. 7/2004 do Conselho Nacional de 

Educação (CNE) e da CES, que de vez, concretizou a serapação entre licenciatura e 

bacharelado. 

O surgimento de todo esse cenário de fragmentações e mudanças na identidade 

profissional da Educação Física alia-se a diferentes argumentos e concepções. Um deles 

é fundamentado, conforme Kuenzer (1999), em uma resposta aos argumentos de que a 

formação do licenciado não estava conseguindo atender ao desenvolvimento das 

qualificações e competências necessárias para intervenção profissional fora do campo 

escolar. Outra concepção é que a criação do bacharelado e as damandas de formação em 

bacharelado configuram-se nas mudanças ocorridas no mundo de trabalho, subordinadas 

aos interesses do mercado e às lógicas do sistema neoliberal. Defende-se, aqui, a segunda 

concepção. 

 

METODOLOGIA 

Para este trabalho, são apresentados os resultados parciais da pesquisa 

desenvolvida, cuja metodologia foi qualitativa, de cunho bibliográfico, por meio de 

revisão das produções relacionadas ao tema proposto, com objetivo de subsidiar e 

contextualizar a investigação. Utilizou-se a revisão narrativa, que visa estabelecer 

relações com as produções existentes, identificando as temáticas mais abordadas e 

indicando novas perspectivas (ELIAS et al., 2012). A revisão bibliográfica visou atender 

aos propósitos citados por Alves-Mazzotti (2002): subsidiar a contextualização da 
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pesquisa e a análise dos resultados encontrados na literatura consultada sobre o problema 

delimitado.  

O mapeamento foi realizado virtualmente, por meio de internet, utilizando o 

Scielo, e identificou pesquisas entre os anos de 2002 a 2017. Utilizou-se como 

combinações os termos: a escolha pelo campo profissional e influências para a escolha 

do campo profissional no curso de Educação Física. Também foram compilados outros 

referenciais encontrados no formato de e-books,  dissertações, teses e documentos 

oficiais, para a elaboração do trabalho de conclusão de curso.  

 De forma mais explícita, serão apresentados nos resultados as especificidade das 

produções, bem como seus principais resultados, debates, avanços e benefícios para o 

debate na escolha do campo profissional na área de Educação Física e os principais eixos 

que norteiam essa escolha. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O mapeamento bibliográfico identificou oito produções entre os anos de 

2002 a 2017 a partir de duas categorias de busca, a primeira utilizando os termos “a 

escolha pelo campo profissional” e a segunda “influências para a escolha do campo 

profissional no curso de Educação Física”. Das oito produções selecionadas, três são da 

primeira categoria e cinco da segunda. 

 
Quadro 1- Detalhamento das pesquisas analisadas. 

Gondim (2002) Perfil profissional e mercado de trabalho: relação com a formação 

acadêmica pela perspectiva de estudantes universitários. 
Teixeira e Gomes 

(2005) 
Decisão de carreira entre estudantes em fim de curso universitário. 

Grings e Jung 

(2016) 
Fatores que influenciam na escolha profissional e a importancia da 

orientação vocacional e ocupacional. 
Coutinho, Machado 

e Nardes (2005) 
Educação Física: os motivos dessa escolha profissional. 

Conceição e Krug 

(2008) 
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As produções encontradas na primeira combinação abordam a temática de modo 

abrangente, sem especificações de áreas de trabalho e que englobam de maneira 

importante o debate para a escolha pelo campo profissional. Na segunda combinação, de 

modo mais específico, o debate direciona-se mais para a área da Educação Física, visto 

que esse era o objetivo principal do trabalho e da proposta de pesquisa. 

Gondim (2002) investigou as expectativas de inserção no mercado de trabalho de 

estudantes de uma universidade de 23 cursos em fase de conclusão. Constatou, dentro de 

seus resultados, que não há definição do perfil profissional de maneira clara por parte dos 

participantes no que tange às exigências do mercado de trabalho, o que prejudica em um 

planejamento futuro mais concreto. Constatou, também, que esse despreparo profissional 

relaciona-se com a má qualidade dos estágios curriculares, comprometendo, assim, na 

construção do perfil profissional dos estudantes. 

Teixeira e Gomes (2005) avaliaram a contribuição de variáveis eixos relacionados 

ao perfil profissional e a formação de estudantes, incluindo a participação acadêmica em 

atividades de formação, situação no mercado e concepção de oportunidades de trabalho 

na predição da decisão de carreira futura. Descobriram que estar intimamente ligado à 

formação, buscando ter clareza das necessidades que seu futuro profissional requer, 

colabora no momento da decisão da carreira. 

Grings e Jung (2016) analisaram as contribuições relacionadas à indecisão 

profissional e como a orientação vocacional e ocupacional representaria na vida dos 

adolescentes. Os autores concluíram que o estudo demostrou a existência de uma 

separação entre o que a universidade propõe e o que o mercado de trabalho exige, fazendo 

que exista uma visão distante da realidade, causando evasão dos alunos em massa e, no 

caso, a orientação profissional seria um dos pilares para a inexistência ou diminuição 

dessa evasão. 

Coutinho, Machado e Nardes (2005) visaram identificar os motivos que levaram 

os estudantes de Educação Física a escolherem o curso. Constataram que a escolha do 

curso, predominantemente, não está relacionada a situações de escape, sendo que grande 

parte dos entrevistados escolheram a Educação Física por desejarem trabalhar na área. 

Contudo, os mesmos entrevistados que mostraram certeza na escolha do curso não têm 

ideia do que a profissão significa e qual a sua importância na sociedade. 
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Conceição e Krug (2008) pesquisaram a influência das atividades práticas na 

escolha pela atuação profissional dos alunos do curso de Educação Física e constataram 

que é clara a influência de vivências do cotidiano dos alunos na escolha pela área de 

atuação profissional futura, o que ultrapassa a vontade verdadeira do aluno, sendo 

manifestado pelo “modismo” no campo de atuação profissional, ou seja, o que está mais 

evidente no determinado momento histórico. 

Ribeiro (2008) verificou o campo de atuação profissional dos egressos do curso 

de Educação Física e refletiu sobre a proposta curricular diante as novas tendências do 

mercado de trabalho para o campo profissional. Constatou que há maior predomínio de 

áreas não educacionais quando se refere à escolha do campo profissional, chegando à 

conclusão que os cursos de licenciatura devem resgatar a identidade do professor dentro 

do seu currículo, abandonando o caráter esportivista-técnico e priorizando os saberes 

sobre a função da escola básica e a importância da Educação Física dentro dela. 

Razeira et al. (2014) analisou os motivos que levaram à escolha do curso de 

Educação Física e às pretensas áreas de atuação dos acadêmicos. Constatou  a 

predominância da escolha do curso baseada no gosto pelo esporte (69,67%), contudo, 

quanto à área de atuação, houve predominância pela área escolar (56,55%). Concluiu que 

o gosto pelo esporte por maior parte dos acadêmicos pode ser relacionado à experiência 

anterior e à escolha pelo âmbito escolar por ser, de fato, a proposta do curso, visto que os 

pesquisados foram acadêmicos de licenciatura. 

Krug e Krug (2017) analisaram os motivos da escolha do curso de Educação Física 

(licenciatura e/ou bacharelado) por estudantes de uma universidade. Perceberam que o 

gosto pelo esporte é o principal motivo que leva os estudantes a optarem pelo curso, tanto 

via licenciatura quanto bacharelado, levando a entender que os estudantes escolheram sua 

profissão sem conhecimento prévio sobre a dicotomia entre licenciatura e bacharelado, 

desconhecendo, assim, a realidade da profissional desejada. 

Após a descrição dos principais resultados das produções, pode-se perceber que a 

primeira categoria contempla a segunda. De um modo geral, a escolha pelo campo de 

atuação profissional está intimamente ligada ao perfil profissional que os estudantes 

constroem dentro da formação inicial, da sua participação efetiva da formação e de como 

a estrutura curricular, os estágios e os programas de apoio colaboram para que os 
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discentes concluam o curso de maneira satisfatória e com planejamento concreto do seu 

futuro profissional. 

A segunda categoria apresenta o debate que se propôs realizar na fundamentação 

teórica e que se defende aqui, isto é, a busca pela identidade da Educação Física dentro 

da sociedade brasileira e da sua legitimidade dentro das escolas, academias, campos de 

lazer, e outros. 

 

CONCLUSÕES 

A escolha pelo campo profissional está intimamente relacionada à construção de 

identidade e perfil profissional dos estudantes dentro do seu curso de formação, que se 

constrói principalmente dentro da universidade. A inexistência ou a falha administrativa 

de proposta de formação integral, coerente, ampla e com abordagem dialética, influencia 

negativamente na construção profissional dos estudantes e, consequentemente, de 

profissionais qualificados para o mercado de trabalho. 

Dentro do contexto da Educação Física, as divergências históricas curriculares da 

formação e do campo profissional de trabalho contrariam uma construção de identidade 

e de perfil profissional integral de estudantes nos cursos de graduação, subordinando-se 

aos interesses do mercado do trabalho e às lógicas do sistema vigente, fato percebido por 

meio de currículos falhos, limitados e sem perspectiva de integração e mudança no 

contexto da formação de professores, seja eles licenciados ou bacharéis. 
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INDISCIPLINA: UMA DISCUSSÃO NO CONTEXTO  DE FORMAÇÃO 

INICIAL E CONTINUADA 
 

Arnold Vinicius Prado Souza1; Maria Marilize Soistak2 

            

INTRODUÇÃO 

Atualmente, observa-se que um dos grandes desafios do cenário educacional 

refere-se à presença da indisciplina nos espaços escolares. Os professores precisam estar 

em constante atualização, buscando novas formas de ensinar que potencializem a 

aprendizagem de seus alunos, pois o método tradicional já está ultrapassado e existem 

novas formas de ocorrer o processo de ensino e aprendizagem. Tendo em vista essa 

necessidade, foram escolhidos acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática de 

duas universidades (uma pública e outra privada) para responderem um questionário em 

relação ao fenômeno abordado nesse artigo. A intenção foi saber qual é a visão dos 

acadêmicos após terem vivenciado situações relacionadas às questões indisciplinares nos 

espaços escolares, durante suas observações e regência no período de estágio de docência 

em Matemática. Além disso, procurou-se conhecer qual foi a metodologia que o 

professor(a) da classe utilizou para enfrentar determinada situação. 

Esse trabalho é fruto de anseios e reflexões desde o período da graduação, 

especificamente no Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório de Matemática, no 

qual os  proponentes se defrontaram com situações de atos de indisciplina em sala de aula. 

Nesse contexto inicial, eles não observavam possíveis encaminhamentos que poderiam 

resolver ou minimizar tal situação. O objetivo desse trabalho é apresentar considerações 

iniciais sobre a indisciplina na escola, a partir de intervenções realizadas na realidade 

escolar, para então refletir e realizar as devidas inferências. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Pensar em indisciplina escolar é realizar um exercício de reflexão sobre práticas 

pedagógicas, sobre questões familiares e comportamentais, além do entendimento sobre 

sua conceituação. A indisciplina reflete o incumprimento das regras previamente 
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estabelecidas pelo professor (AMADO; FREIRE, 2002), e pode ser entendida como um 

“incidente na fluência da aula e na comunicação professor-aluno ou aluno-aluno” 

(MENDES, 1998, p. 10).  

O significado da palavra indisciplina, segundo o dicionário Aurélio (2005), refere-

se à: “falta de disciplina; desobediência; rebelião”, e é um dos fenômenos mais debatidos 

nos espaços escolares. De acordo com Rego (1996, p. 84), 

 

O próprio conceito de indisciplina, como toda criação cultural, não é estático, 

uniforme, nem tão pouco universal. Ele se relaciona com o conjunto de valores 

e expectativas que variam ao longo da história, entre as diferentes culturas e 

numa mesma sociedade: nas diversas classes sociais, nas diferentes instituições 

e até mesmo dentro de uma mesma camada social ou organismo. Também no 

plano individual a palavra indisciplina pode ter diferentes sentidos que 

dependerão das vivências de cada sujeito e do contexto em que foram 

aplicadas. Como decorrência, os padrões de disciplina que pautam a educação 

das crianças e jovens, assim como os critérios adotados para identificar um 

comportamento indisciplinado não somente se transformam ao longo do tempo 

como também se diferenciam no interior da dinâmica social. 

 

A indisciplina é uma problemática atual e polissêmica e sua ocorrência depende 

do contexto ao qual se é observada. Garcia (1999) aborda que a conceituação de 

indisciplina apresenta questões complexas que necessitam ser consideradas, e que o 

entendimento do conceito precisa integrar diferentes aspectos. A escola deve superar a 

visão da indisciplina como algo restrito a questões comportamentais, sendo necessário 

percebê-la por outros viéses, que podem ajudar no real entendimento do fenômeno. 

Partindo do pressuposto que o entendimento da real conceituação do fenômeno 

pode ser um auxílio para superar as ações indisciplinares, realizou-se um estudo com 

acadêmicos do primeiro ano do curso de Licenciatura em Matemática (visto que eles 

ainda não se depararam com essa realidade escolar), e também com acadêmicos do 

terceiro ano do mesmo curso, os quais já tiveram a oportunidade de vivenciar a 

indisciplina em seus estágios. A pesquisa buscou trazer algumas reflexões sobre a 

realidade que os acadêmicos já enfrentaram ou irão enfrentar em sua escolha profissional. 

Jusviack (2008) infere que o conceito de indisciplina é: 

 

[...] susceptível de múltiplas interpretações. Um aluno ou professor 

indisciplinado é, em princípio, alguém que possui um comportamento 

desviante em relação a uma norma, explicita ou implícita, sancionada em 

termos escolares e sociais. Estes desvios são, todavia, denominados de forma 
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diferente conforme se trate de alunos ou de professores. Os primeiros são 

apelidados de indisciplinados, os segundos de incompetentes (JUSVIACK, 

2008, p. 13). 

 

O estudo procura, inicialmente, detectar como se manifesta e quais são os motivos 

que desencadeiam a indisciplina nas aulas, para então encontrar soluções que se julgam 

necessárias para minimizar o fenômeno. De acordo com Souza (2020, p. 41), “a 

indisciplina envolve inúmeros fatores, causas e análise de diferentes aspectos, seja no 

sentido de caráter metodológico, familiar e social, estruturas políticas e de poder presentes 

na escola, além das concepções” trazidas pelos envolvidos no processo. 

Utilizou-se Vasconcellos (2004) que, em seus estudos, destaca a existência de 

cinco grandes grupos que devem ser considerados ao se pensar em causas de atos 

indisciplinares no contexto escolar, que são: Sociedade, Família, Escola, Professor e 

Aluno (SOUZA, 2020). Estudar sobre a presente abordagem pode proporcionar que os 

acadêmicos vivenciem de forma intensa a realidade do professor no ambiente da sala de 

aula, além de estar aprofundando estudos sobre um tema que é muito discutido no cenário 

educacional, contribuindo tanto para a formação inicial como continuada do professor de 

matemática. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva. Para coleta de dados, fez-se uma  

entrevista por meio de questionários (na modalidade on-line, devido ao período de 

pandemia). Utilizou-se a Análise de Conteúdo de Bardin (1977) como método de 

investigação das informações. Aplicou-se um questionário para acadêmicos do primeiro 

ano do curso de Licenciatura em Matemática, visto que eles ainda não se depararam com 

a realidade das salas de aulas, e também aos acadêmicos do terceiro ano do curso, os quais 

já vivenciaram experiências em sala através do estágio supervisionado. Escolheu-se o 

primeiro e terceiro anos da graduação com o intuito de saber se existe uma relação entre 

as concepções desses professores de formação inicial. Os dados foram coletados de duas 

determinadas instituições de ensino superior da cidade de Ponta Grossa/Pr , sendo uma 

pública e a outra privada.  

Foram entrevistados 20 acadêmicos do primeiro ano de graduação e 16 

acadêmicos do terceiro ano do curso de Licenciatura em Matemática. Aqui, nomeia-se a 
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instituição pública como “Universidade A” e a privada como “Universidade B”. Enviou-

se um questionário contendo seis questões abertas referentes ao tema abordado no artigo 

(indisciplina), no qual os entrevistados puderam expor o seu ponto de vista em relação ao 

assunto. As questões eram relacionadas ao comportamento do professor regente de sala 

ao se deparar com essa desconfortável situação, e também a como os acadêmicos 

poderiam sugerir algo para amenizar os fatos ocorridos. Como os acadêmicos de 

Matemática da Universidade A e da Universidade B realizaram seus estágios em escolas 

públicas, as respostas não se diferenciaram em relação às perspectivas esperadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As perguntas foram respondidas de forma clara e objetiva. Os acadêmicos do 

primeiro ano colocaram que, devido à pandemia, não tiveram como começar suas 

observações e participações presencialmente, e estavam na modalidade remota para a 

realização de suas atividades. Já os acadêmicos do terceiro ano de curso responderam as 

perguntas com base no que vivenciaram nos anos anteriores, pois a pandemia deixou-os 

em parte prejudicados, sem contato com a prática docente em uma sala regular. 

Todos os entrevistados fizeram suas observações em escolas públicas,e 

perceberam que a indisciplina está presente em todos os anos de ensino. Porém, em 

algumas turmas, o professor consegue manter o domínio de classe por algum tempo. A 

maior preocupação dos licenciandos refere-se à qual seria a postura tomada por eles para 

o enfrentamento dessa situação, visto que esse fenômeno não possui uma discussão 

aprofundada nos cursos de formação inicial de professores, e o não entendimento do 

conceito de indisciplina poderia ser uma das motivações para o surgimento dessa situação 

nos espaços escolares. Relatam ainda que precisariam da vivência prática para falarem 

com propriedade sobre a temática, pois a teoria muitas vezes não está relacionada 

efetivamente com a prática. 

Observou-se na fala dos acadêmicos que a diferença de posicionamento dos 

professores em relação à indisciplina é mínima, podendo assim estabelecer uma categoria 

de trabalho denominada indisciplina como proposta de um dialógo consciente. No 

discurso do Licenciando 1, do terceiro ano do curso, referente à sua professora, que 

denominaremos como P1, ele trata que: 
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“Quando a professora se deparou com a indisciplina na sala, ela conversou 

pessoalmente com o aluno que estava a incomodando, não gritou e nem falou 

de forma desrespeitosa, isso já impacta em relação aos outros que estão 

participando da bagunça.” (Licenciando 1).  

 

Sobre a professora que acompanhava, denominada como P2, o Licenciando 2 traz que: 

 

“A professora não gritou, apenas retirou os alunos baderneiros da sala e 

encaminhou para a coordenação.” (Licenciando 2). 

 

No discurso do Licenciando 3, que observou a sala da professora aqui denominada como 

P3, ele aborda que: 

 

“A professora é bem tranquila, traz o aluno para a realidade dele, resolve os 

problemas na sala mesmo, faz acordos tipo conversas só nos três minutinhos 

finais da aula e celular só no intervalo, não chama a pedagoga, resolve ali 

mesmo.” (Licenciando 3). 

 

Nesse contexto, Parrat Dayan (2009, p. 58) afirma que “fomentar o diálogo, as 

atitudes de cooperação e a integração de valores pode ser um caminho para uma 

transformação educativa, não necessitando ser autoritário para conter a indisciplina; com 

isso o professor deve atuar como mediador, estando capacitado para atuar em sala de 

aula”. 

Essa importância da utilização da prática dialógica em sala de aula possibilita 

superar desafios e trazer um novo olhar para as práticas de ensino. Nas falas dos 

acadêmicos, percebeu-se que a postura assumida pelos educadores, ao se depararem com 

a situação, é decisiva para o bom encaminhamento da ação docente e até mesmo para 

ajudar a minimizar atos indisciplinares. Observaram que aulas atrativas podem diminuir 

a presença da indisciplina nos espaços educacionais. 

Os licenciandos trouxeram em discussão que quando os professores traziam 

práticas diferenciadas, conseguiam fazer com que seus alunos prestassem mais atenção e 

participassem ativamente, e com mais interesse, das aulas. Pode-se utilizar como exemplo 

dessas práticas o uso de tecnologia, jogos educacionais, desafios ou mesmo situações em 

que os professores levam os alunos em laboratórios de matemática e na sala de 

informática, mostrando outros espaços onde poderiam ser construída a Matemática. Uma 
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mudança nas práticas pedagógicas pode ser um diferencial para o evitamento de ações 

indisciplinares. 

 

CONCLUSÕES 

  Mesmo com a inserção de práticas diferenciadas e potencializadoras para o ensino 

e com o uso das novas tecnologias utilizadas pelos professores, a grande dificuldade 

encontrada por eles é a capacidade de controlar a presença da indisciplina nos espaços 

educativos, ou seja, desenvolver uma aula mais atrativa não é uma tarefa fácil, pois nem 

sempre o que chama a atenção de um aluno vai despertar o interesse do outro. A presença 

do fenômeno indisciplinar sempre vai existir, porém, cabe ao professor tentar se 

sobressair dessa situação da forma mais racional possível. 

Os professores devem criar hábitos inovadores, que despertem o interesse em seus 

alunos. Com aulas mais atrativas, é possível que a indisciplina diminua 

significativamente. É importante destacar que a inovação gera satisfação, e pode auxiliar 

os alunos a perceberem suas dificuldades e aprenderem a expressá-las, complementando 

assim o ensino da Matemática. 

Quando o professor consegue reconhecer realmente atos indisciplinares, pois nem 

todas as posturas adotadas pelos alunos são ou devem ser consideradas como ações 

recorrentes desse fenômeno, a aprendizagem pode passar a ser perceptível, tornando 

dessa forma os discentes mais confiantes para solucionar dúvidas que surgiram no 

decorrer do processo de ensino e para questionar, quando achar necessário. De acordo 

com Jesus e Maia (2010, p. 15), a “[...] indisciplina deve ser estudada a partir da percepção 

e das necessidades de cada grupo, não há como generalizar o que é ou o que não é 

disciplina ou indisciplina, pois muitos dos atos que em um grupo são considerados 

indisciplina em outro não são”. 

Mesmo com todas as incertezas futuras, os acadêmicos são confiantes em relação 

à profissão que escolheram, pretendem concluir o curso, e percebem a indisciplina apenas 

como uma situação encontrada nos espaços educacionais, e não necessariamente como 

um problema sem solução. Essa temática os impulsiona e potencializa a se tornarem 

excelentes professores, que façam diferença nas áreas que escolheram para atuação. 
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A FORMAÇÃO DE EDUCADORES DA EJA NO CONTEXTO DE FORMAS 

REMOTAS DE INTERAÇÃO 

 
Mariana Cassab1 

 

INTRODUÇÃO 

Para quase a totalidade dos profissionais da educação que atua na EJA, o tempo 

de sua formação inicial e continuada não é o tempo de reflexão, vivência e aprendizagens 

centradas nas questões singulares da Educação de Jovens e Adultos. Assim, não é 

incomum educadoras e educadores reconhecerem que chegar à sala de aula da modalidade 

é como aportar em um território desconhecido, já que, para a maioria, o referente de 

trabalho não é a EJA: seus sujeitos, corpos e experiências diversas marcadas pela 

opressão, dominação e violação da dignidade humana; seus objetivos e princípios sociais, 

políticos e educacionais específicos; suas organizações de tempo distintos do dito regular; 

seus currículos particulares; seus recursos didáticos pouco comuns; suas estratégias 

pedagógicas e de avaliação moduladas em face da vida forjada na incerteza e instabilidade 

de seus educandos. 

Cabe, portanto, aos espaços de formação assumir o compromisso de qualificar as 

ações dos profissionais de educação que irão atuar na modalidade, a partir de vivências 

formativas centradas nas suas especificidades sociais, pedagógicas e políticas. É nessa 

direção que se orientou o projeto de extensão “O Brasil tem fome: leituras freireanas na 

EJA para construção de outros currículos”, praticado a partir da parceria firmada entre o 

Grupo de Pesquisa, Práticas e Estudos da Educação de Jovens e Adultos 

(GRUPPEEJA/FACED-UFJF) com a Secretaria de Educação do município de JF. A 

intenção era oferecer um curso de formação continuada para os profissionais que atuam 

no quadro permanente e temporário das escolas que atendem a modalidade na cidade de 

Juiz de Fora. Formulado para acontecer de forma presencial no Centro de Formação dos 

Professores da Prefeitura de JF (PJF), em 2020, o projeto precisou ser totalmente 

reelaborado por conta do isolamento social instituído a partir da pandemia da Covid-19. 

Destarte, o presente texto tem como intenção: (i) descrever as ações desenvolvidas nesse 

novo contexto de atuação; (ii) assinalar os desafios e as possibilidades de trabalho 

conquistadas e (iii) destacar as produções realizadas em um cenário tão difícil de 

 
1 Faculdade de Educação da UFJF, mariacassab@yahoo.com.br 
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incertezas, angústias, sobrecarga e contestação do trabalho docente. 

 

ITINERÁRIOS POSSÍVEIS 

A proposta de trabalho do projeto, totalmente balizada pelo pensamento freireano, 

supunha construir o planejamento detalhado dos encontros presenciais a partir do diálogo 

com os sujeitos concretos envolvidos na experiência educativa. O primeiro grande 

desafio, por conseguinte, foi adequar a proposta pedagógica do curso à realidade da 

interação remota, que configura claros limites para a construção de interações dialógicas 

pautadas na troca de experiências, realização de tarefas coletivas, análise e produção de 

recursos educativos, entre outros. Assim, os diversos encontros previstos para 

acontecerem presencialmente em torno da temática significativa fome foram 

reconfigurados na forma de duas lives realizadas no contexto do projeto de formação 

denominado “Cadinho de Prosa”, formulado pela Secretaria de Educação da Prefeitura 

de Juiz de Fora (SE-PJF). Para tal, optamos em não assumir a temática significativa 

proposta inicialmente e desenvolver um debate mais teórico permeado pela partilha de 

recursos diversificados via chat e a construção de um drive com conteúdo focado na obra 

e vida de Paulo Freire, políticas educacionais e curriculares sobre a EJA e o tema 

currículo. As lives, intituladas “Leituras freireanas na EJA: sujeitos e currículos” e 

“Leituras freireanas na EJA: currículos para o ser mais”, aconteceram, respectivamente, 

em 24 de setembro e 13 de novembro de 2020 e estão disponíveis nos seguintes endereços 

eletrônicos: https://www.youtube.com/watch?v=QWyGfcja3jk e 

https://www.youtube.com/watch?v=0xFVvO6T95Q. 

Todo o processo de construção dos roteiros da discussão das lives se deu de forma 

coletiva pela equipe do GRUPPEEJA a partir da leitura e estudo remoto de Pedagogia do 

Oprimido (2005) e Educação como Prática de Liberdade (2009). Com base na leitura dos 

referidos livros, nas experiências profissionais acumuladas por integrantes do nosso 

coletivo e nas pesquisas protagonizadas pelo grupo, optou-se em centralizar a 

argumentação da primeira live em torno da provocativa de quem são os educandos da 

EJA. Referenciada por Paulo Freire (1992; 2005), a audiência foi convidada a reconhecer 

os educandos da modalidade a partir da categoria Oprimido e por essa lente teórica refletir 

sobre seus percursos escolares, sua autodesvalia e suas lutas em defesa da vida digna. A 
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intenção foi problematizar e desconstruir mitos e preconceitos que cercam o/as 

educando/as da EJA; construir visões positivas acerca desses sujeitos sociais, destacando 

suas lutas pelo direito à educação e à vida digna e reconhecer seus pertencimentos 

identitários. 

Para aprofundar o debate e socializar o trabalho desenvolvido pelo GRUPPEEJA, 

foram socializados no chat durante a live: (1) nossa página no Facebook 

(https://www.facebook.com/gruppeeja); (2) a página do Fórum Mineiro de EJA nessa 

mesma rede social (https://www.facebook.com/fomejabrasil); (3) a página do Portal 

Fórum EJA (http://www.forumeja.org.br/); (4) o documentário “Fora de Sèrie”, 

protagonizado por alunos da EJA e de um projeto de correção de fluxo na cidade do Rio 

de Janeiro (Disponível em: https://www.filmeforadeserie.com/) e (6) o endereço 

eletrônico que hospeda diversas obras digitalizadas de Paulo Freire (Disponível em: 

https://cpers.com.br/paulo-freire-17-livros-para-baixar-em-pdf/). Na fala da live também 

foram mobilizados recursos de imagens (como os registros fotográficos do programa 

Imagens do Povo, criado pelo Observatório de Favelas. Disponível em: 

http://www.imagensdopovo.org.br/), poesias de educandas da EJA da cidade, trechos do 

livro "Quarto de Despejo", de Carolina de Jesus, trechos de depoimentos de educadoras 

da EJA produzidos no contexto da pesquisa “O ensino de Ciências e Biologia na EJA: 

leituras curriculares”, que contou com o financiamento da FAPEMIG, entre outros. 

A partir dessas considerações, o segundo momento de interação remota objetivou 

afirmar o currículo como uma construção autoral na qual os profissionais da educação 

são importantes protagonistas. A construção do currículo para o ser mais (FREIRE, 

2005), portanto, implica em trazer para o seu território contestado e disputado os sujeitos 

da EJA: educandos e educadores, e assim problematizar arquiteturas curriculares rígidas 

e prescritas na expectativa de contribuir com a produção de currículos originais que 

atendam os sujeitos da EJA diante do propósito de ampliar suas leituras de si e de mundo. 

O currículo ideal, mínimo, básico foi caracterizado como mito que os profissionais da 

EJA precisam interpelar diante do questionamento crítico do “Por que esse saber e não 

outro?”. No decurso da fala, foram socializados os seguintes recursos: (i) dois 

questionários produzidos em parceria com o Fórum Mineiro de EJA, objetivando 

compreender a realidade dos educadores e educandos da EJA na rede de ensino do estado 
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de Minas Gerais durante a pandemia de Covid-19; (ii) vídeos do comunicador popular 

denominado Chavoso da USP, centrado na discussão do célebre disco “Sobrevivendo no 

Inferno” do grupo de RAP, Racionais MC; (iii) as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação de Jovens e Adultos; (iv) uma série de notícias divulgadas pelo IBGE que se 

relacionam com os educandos da EJA e (v) o drive do GRUPPEEJA. 

No contexto do projeto, também foi elaborado, no programa Canva, o recurso 

pedagógico “Quem são o/as educandos/as da EJA?”. Seu propósito é provocar leituras 

sobre os educandos da EJA a partir de seus pertencimentos identitários, com foco 

específico na questão das juventudes, já que o processo de julvenização é um fenômeno 

que cada vez mais atinge a modalidade e institui enormes desafios para o processo de 

fabricação curricular. O material foi disponibilizado durante as lives. A intenção é 

cadastrá-lo na biblioteca da universidade e esse se constituir como material para o 

trabalho, em especial, de coordenadoras pedagógicas que atuam na modalidade. 

 

ÚLTIMAS PALAVRAS 

Certamente os limites foram muitos em praticar a pedagogia freirena no contexto 

das interações remotas estabelecidas na forma como as atividades se desenrolaram. Não 

podemos deixar de reconhecer que nenhuma atividade remota, por mais original e 

criativa, substitui a potência pedagógica do encontro presencial dos corpos, ideias, 

emoções e utopias. A situação incerta, tensa e sobrecarregada de tarefas que os 

profissionais da educação enfrentam durante a pandemia também foi fator determinante 

para o formato que o trabalho acabou por se realizar. Todavia, se por um lado houve 

prejuízos nesse sentido; por outro, um número muito maior de interessados na EJA foi 

alcançado. Até o momento, as lives já obtiveram 4.492 visualizações. Nossas produções 

circulam em circuitos mais amplos e podem ser utilizadas em outros contextos de 

formação e atuação profissional. 

Assim, insistimos nas nossas utopias do direito à educação efetivamente para 

todas e todos e a construção do mundo justo, mesmo em um cenário em que 

testemunhamos perplexas e indignadas o desmonte do Estado brasileiro, a ausência de 

políticas públicas de proteção à vida e o aprofundamento das desigualdades sociais que 

estruturam o mundo capitalista. Como de costume, são os sujeitos da EJA – os pobres, os 
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negros, os periféricos, os trabalhadores – que vivenciam de forma mais trágica as 

consequências do que vivemos no tempo presente. Suas lutas por trabalho, educação, 

saúde, dignidade, existência serão ainda mais duras. A responsabilidade da universidade 

pública redobra-se diante desse tempo de barbárie e crime. 
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O CURRÍCULO DA ESCOLA E A BNCC: POSSIBILIDADES E DESAFIOS 
 

Joseildo Silvestre da Silva1 
 

INTRODUÇÃO 

 A existência de uma base curricular comum está prevista na Constituição Federal, 

de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, e no Plano Nacional 

de Educação (PNE), de 2014. Passando por três versões, a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) foi homologada em 2017, com vigência a partir de 2020. 

 Levando em conta a BNCC nos contextos educacionais, essa pesquisa pretende 

refletir e discutir os entrelaçamentos, as possibilidades, os contrastes e os desafios no que 

se refere ao trabalho na escola levando em consideração a relação entre o atual currículo 

proposto pela escola e o mais recente documento norteador da educação, a Base.  

 Muitas têm sido as discussões vivenciadas pelas escolas, pelos seus corpos 

docentes, pelos supervisores, coordenadores e gestores, tendo em vista que a proposta 

curricular vem sendo estruturada de uma forma e a BNCC propõe uma reestruturação no 

modelo de currículo atual. É preciso refletir a perspectiva de elaboração do currículo 

escolar levando em conta as orientações propostas pela Base, ao mesmo tempo em que se 

encara os desafios de implementá-la no sistema de ensino e colocá-la em prática. 

 Entender essas possibilidades e esses desafios no que diz respeito à BNCC e ao 

currículo torna-se relevante no contexto educacional contemporâneo, pois, como se trata 

de um momento de dúvidas para alguns âmbitos educacionais, é imprescindível 

pesquisar, discutir e refletir sobre essa relação e seus desdobramentos. Dessa forma, esse 

trabalho poderá também contribuir como elemento de estudo para que as escolas e as 

secretarias de educação possam esclarecer questionamentos e dúvidas sobre como propor 

um currículo escolar condizente com a BNCC. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O currículo da escola: O intencional e o real 

 Mckernam (2009, p. 82) nos fala que “o currículo é um campo de estudo que 

engloba tanto conhecimento teórico quanto prático”. Compreendemos, então, que o 

currículo constitui-se da relação teoria-prática, do entrelaçamento dos conhecimentos. 

 
1 Letras – Libras, Unioeste, jesusmaster09@gmail.com 
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 O currículo que planejamos é diretamente afetado pelo que acontece na prática, e 

isso transfigura a intencionalidade do currículo proposto. Evidentemente quando nos 

colocamos nesse impasse, fazemos a pergunta de Canen (2010, p. 192): “Como promover 

um currículo que valorize a diversidade cultural e, que ao mesmo tempo, respeite 

diretrizes determinadas por políticas curriculares homogeneizadoras e centralizadoras?”. 

Diante do questionamento de Canen, vemos que existem inúmeras possibilidades do 

currículo ser pensado, como também situações diferentes para a sua concretização, 

possibilitando que as intencionalidades se integrem com a realidade. 

 No sentido do questionamento proposto por Canen, percebemos a amplitude do 

currículo e como acontece o desenrolar do que nele foi pensado. É nessa perspectiva que 

Alves e Oliveira (2010, p. 87) apontam que “[...] estamos sempre em processos de 

mudança, imersos em redes de saberes e de fazeres que não podem ser explicadas por 

relações lineares de causalidade, sendo, portanto, imprevisíveis[...]”. Assim é o nosso 

currículo proposto de um modo, mas na realidade, na prática, aquilo que foi planejado 

não acontece linearmente. Os processos e as redes de conhecimentos em que estamos 

inseridos interferem nessa consolidação do currículo proposto. 

 

A BNCC e a escola: relações e implicações 

 A escola se insere como principal responsável pela disseminação das 

competências e habilidades estabelecidas, de modo que, independente da região, cultura, 

classe social, gênero sexual e grupo familiar, os indivíduos serão inseridos e conectados 

por essa rede através do desenvolvimento do conjunto orgânico progressivo de 

aprendizagens distribuídas e trabalhadas por etapas. Corroborando Libâneo (2002, p. 6), 

“[...] é isto que caracteriza a dinâmica da situação didática, numa perspectiva sócio-

construtivista”, estabelecendo um processo constitutivo produtivo de saberes-fazeres. 

 No que diz respeito aos pontos positivos e negativos, iniciemos nosso discurso 

com os positivos. O trabalho em conjunto entre a escola e a BNCC não só fortalece o 

ensino no sentido de estabelecer uma direção, como também cria uma ligação entre o 

ensino desenvolvido nas diferentes regiões do país, assim, um aluno que é transferido de 

uma escola localizada na região nordeste para outra localizada no sul do país poderá se 

adaptar mais rapidamente em decorrência das competências e habilidades desenvolvidas 
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durante sua formação, visto que são trabalhadas as mesmas no novo ambiente 

educacional. 

 Com relação aos pontos negativos, podemos pontuar a necessidade de mais 

formação para os professores diante do cenário de mudança sócio-político em que se 

encontra nosso país e que tanto afeta a educação. Além disso, destacamos a importância 

de ambientes bem preparados e materiais suficientes disponíveis para o desenvolvimento 

de atividades pedagógicas diferenciadas que não somente abram um leque de 

possibilidades de novas aprendizagens para os alunos, como também incentivem toda a 

comunidade escolar nessa busca do aprender. 

 

METODOLOGIA 

Para a concretização desse estudo, utilizamos dos aspectos qualitativos. Sobre 

esse aspecto de pesquisa, Minayo (2004, p. 16) aponta que “[...] a metodologia inclui as 

concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a construção 

da realidade e o sopro divino do potencial criativo do investigador”. Pensando na 

perspectiva do estudo qualitativo, nos utilizamos da pesquisa bibliográfica. De acordo 

com Gil (2002, p. 44), “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos e nos pautamos na 

literatura já publicada sobre esse tema”. Nossa pesquisa também se configura como 

documental, quando nos baseamos na lei e nos documentos que regem a educação 

nacional. Segundo Lüdke & André (2013, p. 44 - 45), “a análise documental pode se 

constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja 

complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos 

novos de um tema ou problema”. 

Fundamentamos nosso texto nas concepções de Freitas (1999), Libâneo (2002), 

Mckernam (2009), Canen (2010), Alves e Oliveira (2010) e nos aspectos legais da 

Constituição Federal, de 1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, 

lei 9394/96, do Plano Nacional de Educação – PNE, lei 13.005 de 2014 e da Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Sabemos da necessidade emergente de alinharmos os currículos de nossas escolas 

ao que preconiza a BNCC, visto que essa se coloca como um documento norteador para 

a elaboração dos documentos curriculares das escolas. Nesse sentido, a Base traz um 

conjunto de competências e habilidades que devem ser observadas por ano escolar de 

acordo com as disciplinas na Educação Infantil, Ensino Fundamental e também Ensino 

Médio, com o intuito de garantir as aprendizagens necessárias aos estudantes a nível 

nacional. 

Nessa perspectiva, alinhar os currículos com o que preceitua a BNCC proporciona 

às escolas uma reflexão sobre sua própria estrutura curricular. Também se faz necessário 

e pertinente olhar para as realidades locais, ressignificando, então, a Base e utilizando-se 

da sua parte diversificada para atender demandas específicas de conhecimento. Ainda 

existe um longo percurso para que de fato se alinhe BNCC ao contexto curricular das 

escolas como se almeja, no entanto, inserir esse documento nos espaços escolares 

constitui-se num passo indispensável para o âmbito da formação do professor nessa 

perspectiva e para o planejamento consonante com a Base. 

Apresentamos aqui duas possibilidades imprescindíveis para que a relação entre a 

BNCC e o currículo da escola se concretize na prática: a formação continuada e o 

planejamento adequado. 

O primeiro passo necessário é a formação continuada, momentos e espaços para 

estudos contínuos e continuados dos profissionais. Sob essa perspectiva, concordamos 

com Freitas (1999, p. 39) que diz: “É colocar em movimento as concepções e práticas que 

orientam o pensamento mais avançado no campo da formação de professores, garantindo 

as atuais formas e aprimorando-as na busca por uma educação com bases sólidas voltadas 

para a formação humana”. 

Nesse sentido, os espaços de formação para os professores possibilitam um 

contato entre concepções e práticas. Dessa forma, um novo pensamento se estrutura, 

novos olhares são instigados e é possível compreender como associar as orientações da 

Base com a prática escolar de sala de aula. 

Uma vez que estudos de formação foram realizados para entender a relação entre Base e 

currículo, o momento posterior é o de planejar levando em conta essa relação. Segundo 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

Libâneo (2002, p. 5), é preciso que exista uma relação entre “os objetivos, conteúdos, 

métodos e formas organizativas da aula [...]” e, dessa forma, ainda segundo Libâneo, “[...] 

criar as condições e os modos de garantir aos alunos uma aprendizagem significativa”. 

Essa é a proposição ou, pelo menos, deveria ser, dos planejamentos das escolas, levando 

em conta que os currículos devem ser pensados, pois a base propõe que isso ocorra em 

âmbito nacional. 

 

CONCLUSÕES 

Objetivamos, com esse trabalho, refletir bem como discutir as possibilidades, os 

desafios, os entrelaçamentos e os contrastes implicados no trabalho pedagógico diante do 

advento da Base Nacional, o novo documento norteador da educação. Nesse sentido, 

consideramos essas questões discutidas no trabalho como pontos essenciais para uma 

compreensão mais ampla sobre a intrínseca relação que deve existir entre a BNCC e os 

currículos escolares, apontando para as possibilidades e os desafios presentes no contexto 

do trabalho educacional pautado nos apontamentos da Base diante dos currículos 

escolares. 

Concluímos reforçando a necessidade das instituições educacionais organizarem 

momentos de formação contínua com seus profissionais, para que seja possível 

disseminar o conhecimento sobre a Base e o que ela propõe, mas não é necessário somente 

isso, é preciso que sejam apontadas formas de como inserir a Base no planejamento 

curricular das escolas, caminhos precisam ser traçados, propostas devem ser postas em 

prática, pois dessa forma será possível encontrar uma maneira adequada de (inter)ligar 

BNCC e currículo. 
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TITULAÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA: APORTES SOBRE A 

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES 
 

Filipe de Souza Dantas1; Kelly Aline Hipólito de Medeiros2; Maura Costa Bezerra3 

 

INTRODUÇÃO 

Possibilitar uma titulação docente na educação básica de qualidade, tornou-se 

imprescindível nos dias atuais, uma vez que ela viabiliza novas exigências de ascensão 

social, permite o (re)conhecimento dos profissionais docentes e fornece os suportes 

epistemológicos necessários para a solução do problema dos professores leigos, que dão 

aulas sem estarem habilitados. Para que isso seja possível, um dos principais objetivos 

norteadores da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a qual estabelece as diretrizes e 

bases para a educação nacional, é de promover uma educação de qualidade, estabelecendo 

padrões mínimos para essa formação inicial e, consequentemente, melhorando o sistema 

educacional brasileiro. 

Concomitantemente, o Plano Nacional de Educação (2014 – 2024), apresenta 20 

metas e 254 estratégias que estão em consonância com as diretrizes da Constituição 

Federal de 1988. Duas destas metas estão destinadas à formação inicial e continuada de 

professores da educação básica, isso por reconhecer que, para que se promova uma 

educação de qualidade, requer-se profissionais cada vez mais capacitados, mais 

empenhados no desenvolvimento de uma indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão.  

Nesta perspectiva, tais inquietações são discutidas por Saviani (2011) ao relatar 

que o grau de formação docente está diretamente associado à qualidade da educação e do 

processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, o objetivo desse estudo foi investigar a 

titulação dos docentes da educação básica no Brasil, na região Nordeste e no Rio Grande 

do Norte, no período de 2014 a 2019. A abordagem utilizada foi de natureza qualitativa 

e quantitativa, isso porque considera a especificidade de cada etapa da pesquisa. 

 

 

 
1 Licenciatura em Química, IFRN, filipe.souza0007@gmail.com 
2 Licenciatura em Química, IFRN, kellyalinem@gmail.com 
3 Doutora, IFRN, maura.bezerra@ifrn.edu.br 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Os primeiros relatos sobre a profissionalização docente datam desde o século 

XVII.“[...] o primeiro estabelecimento de ensino destinado à formação de professores 

teria sido instituído por São João Batista de La Salle em 1684, em Reims, com o nome de 

Seminário dos Mestres (DUARTE apud SAVIANI, 2009, p.143)”. Entende-se, dessa 

maneira, que foi na Europa onde iniciou-se as primeiras discussões relevantes sobre a 

criação de cursos que objetivavam a formação docente. 

No entanto, Saviani (2009) destaca que foi a partir do século XIX, período 

posterior a Revolução Francesa, que a formação especializada para a docência ganha 

destaque. Ainda conforme o autor, é diante da necessidade da profissionalização dos 

educadores que, alguns anos depois, surgem as Escolas Normais. Para Martins (2009), 

elas foram instituições voltadas para a disseminação do saber, das normas e técnicas 

essenciais à formação docente. 

No Brasil, a formação de professores começou a ganhar foco a partir dos anos de 

1990, tendo como marco a conferência da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), realizada em 1990, na Tailândia (SOUZA, 

2014). Conforme o autor, esta conferência teve como um de seus resultados mais 

significativos a promulgação da "Declaração Mundial sobre Educação para Todos: 

satisfação das necessidades básicas de aprendizagem", a qual tinha por objetivo promover 

a universalização da educação básica e potencializar o acesso à educação de crianças, 

jovens e adultos. 

Gatti (2010) retrata que é no final da década de 1930 que inicia-se a formação em 

nível superior para a docência. Com base nisso, segundo a autora, este processo se deu a 

partir da incrementação de um ano a mais na formação dos bacharéis, para que estes 

pudessem cursar disciplinas na área da educação, o que lhes permitia a obtenção da 

licenciatura. Essa política ou metodologia de formação ficou conhecida como “3 + 1”, e 

era destinada à instrução de professores para atuar no ensino secundário. 

Com o passar dos anos, de acordo com Souza (2014), o governo brasileiro 

intensificou o desenvolvimento de políticas públicas para a melhoria da qualidade das 

escolas públicas, para o aperfeiçoamento da educação básica e para o aprimoramento da 

formação docente. Dentre estas, pode-se citar: a criação da Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação Nacional (Lei 9.394/96 - LDB) e o atual Plano Nacional de Educação (PNE 

2014-2024). No viés da formação de professores, o incremento dessas políticas de Estado 

sinalizam para uma melhoria no processo de formação inicial e continuada dos docentes, 

pois trazem diretrizes, metas e estratégias para possibilitar uma melhor instrução e 

valorização destes profissionais. 

Neste sentido, a lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a qual estabelece as 

diretrizes e bases para a educação nacional, em seus artigos 62 e 63, define os níveis de 

qualificação necessários para atuação docente na educação básica, bem como os 

mecanismos que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de 

colaboração, devem adotar para estimular a formação inicial e continuada dos educadores 

(BRASIL, 1996). 

O atual Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), aprovado pela Lei nº 

13.005, de 24 de junho de 2014, por sua vez, possui 20 metas e 254 estratégias, as quais 

estão em consonância com as diretrizes da Constituição Federal de 1988, que objetivam: 

a erradicação do analfabetismo; a universalização do atendimento escolar; a melhoria da 

qualidade do ensino; a formação para o trabalho; a promoção humanística, científica e 

tecnológica do país; o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 

educação como proporção do produto interno bruto; e a valorização dos (as) profissionais 

da educação (BRASIL, 2014). 

Sobre essa última diretriz, o PNE (2014 - 2024) destina duas de suas metas às 

políticas de formação docente: a meta 15 especifica que, no prazo de um ano de vigência 

do plano, os entes federativos, em colaboração, devem garantir a política nacional de 

formação dos profissionais da educação, assegurando que todos os docentes da educação 

básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na 

área de conhecimento em que atuam (BRASIL, 2014). Já a meta 16 estima formar, em 

nível de pós-graduação, 50% dos professores da educação básica, até o último ano de 

vigência do PNE, e garantir a todos os profissionais da educação básica formação 

continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e 

contextualizações dos sistemas de ensino (BRASIL, 2014). 

Diante disso, é possível perceber que a formação inicial e continuada dos docentes 

atuantes na educação básica é um fator determinante para ampliação da qualidade desse 
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nível de ensino. Isso justifica-se pela necessidade de educadores cada vez mais 

qualificados para atuar na sociedade do conhecimento, ou seja, profissionais que estejam 

cada vez mais comprometidos com o ensino, a pesquisa e a extensão, de modo a colaborar 

para o efetivo desenvolvimento educacional brasileiro. 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa foi desenvolvida por meio da abordagem qualitativa combinada à 

quantitativa, isso porque na primeira considera-se a proximidade do sujeito e na segunda 

é feita a medição desta proximidade através de materiais e métodos empíricos. Esta 

investigação pode ser classificada como descritiva, de acordo com o conceito de Gil 

(2002). O mesmo autor enfatiza que esse tipo de investigação tem como objetivo 

descrever as particularidades de uma determinada população ou acontecimento. 

A pesquisa apresenta os resultados do levantamento, tratamento, exploração e 

interpretação de dados e microdados, de base primária e secundária, disponibilizados pela 

plataforma online Observatório do Plano Nacional de Educação (OPNE - 2021). Quanto 

aos procedimentos metodológicos, adotou-se a revisão da literatura, a análise documental 

e a análise dos microdados disponibilizados pelo OPNE, o qual utiliza como fonte 

principal os dados do Censo Escolar da Educação Básica, do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e do Ministério da Educação 

(MEC). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a Lei 9.394/96, a educação básica corresponde a pré-escola, ensino 

fundamental e ensino médio. Esta mesma lei, em seu artigo 62º, descreve que, para atuar 

na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, o docente precisa ter 

a formação mínima necessária, a qual corresponde ao curso de licenciatura plena 

(BRASIL, 1996). Concomitantemente, a meta 15 do Plano Nacional de Educação (2014 

- 2024) estima que, até o primeiro ano de sua vigência, todos os docentes da educação 

básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na 

área de conhecimento em que atuam (BRASIL, 2014). 
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 Conforme o gráfico abaixo, é possível observar o percentual de professores com 

Ensino Superior em relação ao percentual total de professores no Brasil, na região 

Nordeste e no Estado do Rio Grande do Norte (RN), no período de 2014 a 2019. 

 
Gráfico 01: Percentual de docentes com ensino superior no Brasil, no Nordeste e no RN. 

 
Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar/OPNE (2021). 

 

Ao analisar o gráfico 01, nota-se que, ao longo dos anos, a porcentagem de 

docentes com formação de nível superior tem aumentado no Brasil, na região Nordeste e 

no Rio Grande do Norte (RN). No entanto, em uma segunda análise, constata-se que o 

objetivo pretendido pela meta 15 do PNE não foi atendido, nem a nível de Estado, nem 

de região ou de país.  

Em uma terceira observação, é possível perceber que, apesar dos dados serem 

relativos ao período de 2014 a 2019, o índice médio de crescimento (ao ano) é baixo 

(1,8% no país; 2,8% na região Nordeste; e 2,2% no RN). Com base nisso, possivelmente, 

a meta 15 não será concluída até o último ano de vigência do PNE. 

Quando realiza-se o estudo dos dados referentes à pós-graduação dos docentes da 

educação básica, nota-se que o cenário se repete. O gráfico abaixo apresenta o percentual 

de professores da educação básica com formação continuada (pós-graduação) no Brasil, 

no Nordeste e no Rio Grande do Norte, no período de 2014 a 2019. 
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Gráfico 02: Percentual de docentes da educação básica com pós-graduação no Brasil, no Nordeste e no 

RN. 

 
Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar/OPNE (2021). 

 

Com base no gráfico 02, nota-se que, apesar do crescimento percentual ao longo 

dos anos, os índices médios de progressão anual (1,3% no país, 2,2% na região Nordeste 

e 1,5% no RN) ainda são significativamente baixos. Dessa forma, pode-se concluir que a 

meta 16 do PNE dificilmente será alcançada até o último ano de sua vigência. 

Um fato que merece destaque, entretanto, é que, nos anos de 2018 e 2019, o 

percentual de professores da educação básica com pós-graduação no Nordeste superou a 

média nacional.  

Isto pode representar um bom sinal, já que a prática pedagógica do professor está 

diretamente ligada à sua formação, ou seja, a formação de qualidade e contínua do 

docente reflete na qualidade do seu fazer pedagógico (SAVIANI, 2011). Desta forma, 

conclui-se que uma formação frágil contribui negativamente para a qualidade do processo 

ensino-aprendizagem. 

 

CONCLUSÕES 

Neste artigo, percebe-se que as titulações dos docentes da educação básica no 

Brasil, no Nordeste e no RN foram analisadas de forma crítica e contextualizada. Para 

isso, tomou-se como base a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/96), o 

Plano Nacional de Educação (2014 - 2024) e a análise dos microdados disponibilizados 

pelo OPNE. Com isso, conclui-se que, apesar da criação e/ou aprimoramento de políticas 

públicas, como o PNE e a Lei 9.394/96, buscando a melhoria e qualidade das escolas 
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públicas, o aperfeiçoamento da educação básica e o aprimoramento da formação docente; 

há muito a ser feito ainda no campo da formação inicial e continuada na prática docente.  

 Salienta-se que, apesar de políticas públicas como essas constituírem um avanço 

no que diz respeito ao aprimoramento da prática docente, há um caminho longo de 

construção teórica e prática pela frente. Não basta apenas criar políticas públicas e esperar 

que os docentes e a comunidade escolar caminhem no sentido de melhorar, é necessário 

também que o Estado forneça subsídios e/ou suportes para que metas, como as do PNE, 

saiam, efetivamente, do papel. 
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A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA COMO FATOR DE 

CONTRIBUIÇÃO PARA A VALORIZAÇÃO DOCENTE 
 

Maria Beatriz da Costa Monteiro1; Fádyla Késsia Rocha de Araújo Alves2 

            

INTRODUÇÃO 

O tema educação vem sendo um dos assuntos mais abordados nas últimas décadas, 

sendo considerado como um dos principais fatores contribuintes no desenvolvimento do 

país. Diante disso, surgiram diversas discussões acerca da importância da valorização da 

profissão docente e da implementação de políticas que contemplem essa área. 

Nota-se que, a partir da década de 1990 houve uma evolução na valorização 

profissional do professor, que pode ser observada através do conjunto das políticas e dos 

programas que foram criados, visando o atendimento de demandas e a oferta de garantias 

na execução de trabalho voltado a essa área. Temos como exemplos dessa política o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb)3, o qual ganhou uma nova versão em 2020* e a Lei 

do Piso Salarial Profissional Nacional dos Professores (PSPN) – Lei n° 11.738, de 16 de 

julho de 2008, voltados para o processo de valorização docente através da garantia de um 

valor mínimo a ser investido no pagamento da remuneração de professores e na definição 

de uma carga horária mínima para planejamento. 

Nesse sentido, este estudo visa identificar e analisar o que vem sendo discutido 

por alguns estudiosos da política educacional acerca da formação inicial e continuada 

como um dos elementos da valorização docente. 

Para alcançar o que está sendo objetivado, utilizamos o método de revisão 

bibliográfica a partir da perspectiva de análise crítica, buscando conhecer as colocações 

dos autores e, a partir disso, analisá-las. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Segundo Pinheiro (2018), a qualidade de ensino e educação é pertencente ao 

 
1 Licenciatura em Pedagogia, Universidade Federal Rural do Semiárido, costabeatriz061@gmail.com.br 
2 Licenciatura em Pedagogia, Universidade Federal Rural do Semiárido,  fadyla.araujo@ufersa.edu.br 
3 O Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), no ano de 2020, passou por modificações, 

deixando de ser uma política limitada, passando a ser consolidada a partir da aprovação de uma nova 

emenda pelo Senado, sendo atribuída à Constituição Federal de 1988. 
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processo formativo do professor. Para que se obtenha tal qualidade, foram criados 

programas e políticas com o intuito de aprimorar a profissionalização através da formação 

inicial e continuada. 

Dentre os principais programas e as políticas mais citados entre os estudiosos, se 

fazem presente: o Plano Nacional de Educação (PNE); o Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica (PARFOR) – que de acordo com Pinheiro (2018) “tem 

fomentado fortemente a expansão da formação docente em nível superior desde sua 

implementação”; a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica; e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). 

Dando destaque à Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica, Oliveira e Leiro (2019, p. 12) ressaltam em sua obra alguns princípios 

apresentados no documento, que são: 

 

[...] garantia do padrão de qualidade que devem ter os cursos de formação 

docente; articulação entre teoria e prática e indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão; reconhecimento da escola como espaço de formação; 

importância do professor no processo educativo escolar e a necessidade de sua 

valorização profissional; articulação entre formação inicial e continuada e 

entre os níveis de ensino. 

  

Um fator que gera amplas discussões na abordagem da educação são as pesquisas 

realizadas com professores, a qual passa uma visão do professor como único elemento 

constituinte e relevante no tocante ao seu desenvolvimento. Em meio a essas abordagens, 

Gatti (2011) ressalta que as pesquisas não podem correr o risco de reforçar a ideia de que 

o professor é o único elemento no qual a educação deve ser investida. 

Devem-se levar em conta os diversos fatores que estão por trás dessa questão, que 

vão desde contextos socioeconômicos até as condições de trabalho que lhe são ofertadas, 

o que gera uma demanda maior na execução das investigações, tornando o processo mais 

aprofundado e, assim, necessitando de um maior detalhamento. Direcionando-se para a 

formação, a mesma autora também defende: 

 

A formação de professores não pode ser pensada apenas com base nas ciências 

e nos seus diversos campos disciplinares, como adendo dessas áreas, mas 

precisa ser pensada e realizada com base na função social própria à educação 

básica e aos processos de escolarização – ensinar às novas gerações o 

conhecimento acumulado e consolidar valores e práticas coerentes com nossa 
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vida civil (GATTI, 2011, p. 136). 

 

Nessa perspectiva, o professor é o maior responsabilizado, na maioria das vezes, 

pelo sucesso e fracasso da educação, deixam-se de lado aspectos colaborativos para esses 

fatores (destaco aqui o fato de muitos professores terem seus perfis desconstruídos devido 

a serem destinados ao exercício de funções que não correspondem à sua área de 

formação). Alguns, por exemplo, ficam encarregados de ocupar cargos como diretores, 

supervisores e coordenadores pedagógicos, tendo, assim, o afastamento da sala de aula, 

já outros – como acontece muitas vezes na modalidade de Ensino Fundamental, 

pedagogos, por exemplo – assumem turmas que se encontram com déficit de professores, 

vindo a ministrar conteúdos que não foram abordados em sua formação, encontrando-se 

despreparados. Gatti (2011, p. 28) explana esse pensamento quando fala que: 

 

A formação inicial dos docentes tem implicações amplas para as escolas, na 

medida em que também esses profissionais poderão ser convocados a exercer 

a função de coordenadores pedagógicos, supervisores educacionais ou 

diretores de escola, ou outras atividades nas redes de ensino. 

 

Permanecendo nessa problemática, Oliveira (2004) fala sobre o desempenho de 

funções que são de contexto extraescolar, exercendo o papel de agente público, assistente 

social, enfermeiro, psicólogo, entre outras mais que de certa forma condizem com a 

situação particular de diversos alunos, principalmente no contexto familiar, porém não 

entraremos nessa temática. 

Diante das observações realizadas acerca das implementações de reformas 

educacionais nos últimos anos e considerando a situação de profissionais que estão em 

atividade há décadas, Oliveira (2004) faz a seguinte reflexão: “Essa situação é ainda mais 

reforçada pelas estratégias de gestão [...] que apelam ao comunitarismo e voluntariado, 

na promoção de uma educação para todos. Nesse contexto, é que se identifica um 

processo de desqualificação e desvalorização sofridos pelos professores”. E é com essa 

observação que apontamos para a necessidade de formação continuada para o público 

docente, tendo em vista que ao longo dos anos os cursos de graduação vão se 

reinventando, e com isso, ocorrem também mudanças em relação aos métodos utilizados 

na execução da prática dos conteúdos, o que de certa forma exige dos professores a 
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necessidade de atualização constante, especialmente em relação ao referencial teórico, 

ocasionando essa sensação de desvalorização e desqualificação citados. 

Oliveira (2004) destaca que o trabalho docente não está voltado apenas para a sala 

de aula, passando a compreender sobre o funcionamento da gestão através de atividades 

voltadas para a dedicação ao planejamento das aulas, elaboração de projetos, incluindo 

as discussões que ocorrem nos encontros coletivos sobre currículo e avaliação, estando o 

professor atento às demandas de organização do grupo escolar geral. Dentro do contexto 

de adaptação na organização escolar, Oliveira (2004, p. 1139) observa: 

 

Ocorre, porém, que esses novos modelos de organização escolar expressam 

muito mais, um discurso sobre a prática do que a própria realidade, melhor 

dizendo, a distância entre o que é propugnado nos programas de reforma 

educacional e o que é de fato implementado nas escolas apresenta uma grande 

defasagem. Daí a importância de se chegar até o chão da escola para 

compreender as mudanças que ocorrem no cotidiano docente.  

 

Diante desses relatos, refletimos sobre a necessidade da participação dos 

professores em programas de formação inicial e continuada, tendo em vista não apenas a 

melhoria do ensino através do seu aperfeiçoamento diante da aquisição de novos 

conhecimentos e práticas, como também as contribuições para o desenvolvimento do 

ensino-aprendizagem dos alunos. 

 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste trabalho, realizou-se uma revisão bibliográfica na 

qual foram priorizados estudos desenvolvidos na área da política educacional, que tratam, 

especificamente, das políticas de formação docente como um dos elementos essenciais à 

política de valorização destes profissionais. Paralelamente, buscamos contemplar as 

considerações de autores sobre a temática em questão e apontar nossas críticas acerca do 

assunto. Entre os estudos analisados, destacam-se Gatti (2011), Araújo (2017), Pinheiro 

(2018), e Oliveira (2019). 

Partimos da compreensão de que a educação não é um fenômeno neutro e, por ser 

político, sofre os efeitos do pensamento dominante e as interferências de outros modos 

de pensá-la (ARANHA, 1996). 

Consideramos que a complexidade na construção do conhecimento demanda a 
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compreensão da agenda educacional nesse campo, com base em uma concepção crítica 

em que sejam abordadas as inferências da estrutura político-econômica e social no 

contexto de uma pesquisa comprometida com a realidade política e social vigente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A formação de professores compreende um instrumento de construção do perfil 

profissional. Nessa perspectiva, as políticas implementadas com esse propósito refletem 

as condições que passam a ser exigidas com as transformações da sociedade e do cenário 

educacional brasileiro. 

Assim, identificamos que uma das implicações negativas desse contexto nas 

políticas de formação dos professores é o fato de que os professores passam a ser 

responsabilizados pelo sucesso ou insucesso da educação. Essa realidade desconsidera o 

fato de que os resultados obtidos na educação brasileira são reflexos de um conjunto de 

fatores e não podem ser atribuídos a um único responsável. 

No entanto, consideramos essencial a participação de professores em programas 

de formação inicial e continuada, pois o aperfeiçoamento destes profissionais torna-se 

uma contribuição relevante para as melhorias dos processos de ensino e aprendizagem, 

além de fortalecer as políticas de valorização docente, embora a formação do professor 

não seja o único elemento necessário para o sucesso da educação. 

 

CONCLUSÕES 

Diante das análises realizadas, consideramos a importância da temática de 

formação inicial e continuada como ferramenta de alcance de uma política efetiva de 

valorização docente, considerando suas contribuições para o desenvolvimento da 

profissionalização. 

Considerando também as necessidades de melhorias nas práticas de ensino dos 

professores e da contribuição propiciada mediante a sua valorização profissional, temos 

como oportunidades programas e políticas criados com a finalidade de garantir o seu 

aperfeiçoamento. Trago alguns já citados anteriormente: 

- Plano Nacional de Educação (PNE); 

- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID); 
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- Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR); 

- Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica. 

Esses programas visam colaborar para o processo formativo do professor por meio 

do acesso às práticas de aperfeiçoamento, melhoria das condições de trabalho, parceria 

entre instituições – um exemplo é a relação universidade-escola por meio do PIBID e do 

Programa de Residência Pedagógica, tendo como resultado o alcance de metas propostas 

como fator de medição de qualidade do ensino. 

As políticas de formação continuada, de modo geral, implicam na reformulação 

e, de certa forma, na melhoria do sistema de ensino, tendo como resultados o alcance de 

metas estabelecidas e o aumento dos índices de aprovação, sendo esses fatores reflexos 

de sua implementação. 
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POLÍTICA DE IGUALDADE RACIAL NO AMBIENTE ESCOLAR: ANÁLISE 

DE UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO DOCENTE NO MARANHÃO 

 
Fernanda Lopes Rodrigues1; Karlana Bianca Matos Sousa2; Carlos Benedito Rodrigues da Silva3 

 

INTRODUÇÃO 

O Curso de Especialização “Política de Igualdade Racial no Ambiente Escolar” 

foi desenvolvido pela Universidade Federal do Maranhão, na modalidade semipresencial, 

por meio do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, em parceira com a Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI-MEC). O 

objetivo foi propiciar a formação continuada a profissionais de educação, atendendo às 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. 

Aprovado pela Resolução Nº. 1.197/2014 CONSEPE/UFMA, o Curso aconteceu 

no período de abril/2015 a junho/2017, com turmas nos polos da Universidade Aberta do 

Brasil (UAB) nos municípios: São Luís, Coelho Neto, Nina Rodrigues, Caxias e 

Humberto de Campos. Foram ofertadas 135 vagas, distribuídas entre profissionais que 

atuam na educação básica, no âmbito dos sistemas público e privado, da educação popular 

e comunitária, em movimentos sociais e em projetos de educação étnico-racial. As aulas 

ocorreram de modo síncrono e assíncrono, com um encontro presencial por disciplina e 

três encontros para orientação do TCC. 

Nesse texto, apresentamos a análise da implementação do Curso, de modo a 

refletir sobre sua contribuição na ampliação de conhecimentos acerca da temática étnico-

racial. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Desde a promulgação da Lei nº 10.639/03, diferentes estratégias têm sido 

acionadas por organizações da sociedade civil, instituições educacionais e poder público 

visando efetivar suas determinações. Sua implantação está ascentada em uma decisão 
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política, com implicações pedagógicas e curriculares que exigem das instituições de 

ensino uma avaliação dos marcos conceituais e paradigmas epistemológicos que 

estiveram subsidiando suas práticas até períodos anteriores à aprovação da referida Lei. 

Ao fazê-lo, posicionam-se na trincheira da luta antirracista, rompendo com o silêncio, 

enquanto ritual pedagógico incentivador do precoceito, da discriminação racial e do 

racismo (GOMES, 2011). O êxito na aplicabilidade dessa Lei, requer que os conteúdos 

acima pontuados sejam problematizados, desde os curiculos adotados nas instâncias onde 

se formam os(as) profissionais de educação, fato que foi considerado quando da 

elaboração da Resolução CNE/CP 01/2004.  

As instituições de formação docente, então, devem caminhar na construção de um 

curriculo emancipatório, descolonizador, com uma epistemologia antirracista, afro-

referenciada, a partir do contexto diaspórico, opondo-se às epistemologias eurocentricas 

que se revelam preconceituosas em suas formas de tratamento do “outro”, reafirmando a 

idéia não somente que o “outro” não pensa, mas que o “outro” não existe. 

Não se trata de substituir um currículo eurocêntrico por outro afrocentrado, nem 

de um repúdio moral ao racismo, mas de reafirmar a compreensão de que, o racismo 

estrutura as relações sociais e é, também, do ponto de vista da educação, um elemento 

definidor de quem tem direito ao conhecimento. Portanto, o enfrentamento do racismo 

estrutural demanda a construção de um referencial teórico-metodológico, assentado em 

um compromisso político com a educação emancipatória, de superação de preconceitos e 

forjando um modo diferenciado de produção de saberes em um espaço historicamente 

demarcado por elitismos, racismo e misoginias (SILVA, 2018; CARDOSO; RASKE, 

2014). 

Por conseguinte, a efetividade da educação antirracista requer competência 

teórico-metodológica dos envolvidos, evitando abordagens superficiais e simplistas do 

processo. O que, evidentemente, traz demandas de ordem prática e teórica no campo da 

formação de professores e professoras. Afinal, um agente fundamental no processo 

educativo é o/a docente que, diariamente, defronta-se com variados desafios na 

operacionalização de sua prática profissional. 

A formação docente, inicial e continuada, constitui em vetor de mudanças no que 

tange à educação das relações étnico-raciais, seja por qualificar educadores/as e 
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gestores/as para abordar o tema, seja por viabilizar a produção e apropriação de 

conhecimentos, bem como de recursos pedagógicos e ações estratégicas de intervenção. 

(CARDOSO; RASKE, 2014). 

Não podemos desconsiderar que, o descaso docente em lidar com as questões 

raciais em sala de aula reflete no aprendizado escolar do alunado negro e um dos aspectos 

que mais agrava o baixo desempenho das crianças e adolescentes carentes, diz respeito à 

postura dos/as professores/as quanto à sua educabilidade. Por isso, a atuação nesse âmbito 

é indispensável, na medida em que, na formação e continuada se criam referências para a 

ressignificação do ato pedagógico. 

 

METODOLOGIA 

Analisamos dados administrativos coletados junto à secretaria do Curso: número 

de matrículas, perfil dos matriculados e demais dados socioeconômicos. Recorremos ao 

Projeto, à resolução de criação do Curso e ao relatório final enviado à Secretaria de 

Educação Continuada Alfabetização, Diversidade e Inclusão- SECADI, a fim de buscar 

informações qualificadas referentes aos cursistas, corpo docente, coordenação, dados de 

evasão e outras características do corpo docente e discente, que nos permitissem ter um 

panorama para analisar essa iniciativa de formação.Utilizamos a pesquisa qualitativa, 

nas perspectivas de Gil (2016), para balizar nossas análises. 

Documentos oficiais como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 

inicial em nível superior e para a formação continuada de professores (2015); dados do 

IBGE (2020) e outras legislções pertinentes ao tema nos auxiliaram a analisar e 

contextualizar a proposta do Curso no que se refere à formação docente, suas bases 

legais e sua necessidade histórica. 

Os dados foram discutidos com base na obra de autores que estudam questões 

referentes à história da educação, formação de professores e educação das relações 

étnico-raciais, tais como: Aranha (2006), Silva (2018), Gomes (2011) e Cardoso e Raske 

(2014), dentre outros. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Um primeiro aspecto a considerar é o êxito quanto ao público beneficiado. A 
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taxa de evasão/abandono do Curso foi de 30% e 93 alunos (as) obtiveram o título de 

Especialista em Políticas de Igualdade Racial. Os dados a seguir, entretanto, referem-se 

a 86 alunos que preencheram o cadastro de modo adequado. 

Quanto ao perfil racial, houve predominância de pessoas autodeclaradas pardas 

(48,87%) e pretas (33,72%). Pessoas brancas e amarelas representaram 9,3% e 2,32% 

do alunado. Os demais não declararam cor/raça. Em relação ao perfil racial, faz-se 

imperioso pontuar que o Estado do Maranhão apresenta uma população de 7.036.249 

habitantes. Desse total 80% se declara preto ou pardo, ocupando o quarto lugar dentre 

as unidades da federação, com o maior quantitativo de pessoas autodeclaradas pretas ou 

pardas (IBGE, 2019). Por outro lado, tem sido observado que a temática étnico-racial 

ainda se configura em gueto no espaço acadêmico, concentrando poucas pessoas não-

negras. Cabe enfatizar, que nossa proposta não se limita às pessoas negras, havendo 

necessidade de todos e todas aprofundarem estudos sobre o tema. Afinal, os problemas 

decorrentes da desigualdade étnico-racial não são exclusivos da população negra, mas 

da população brasileira em geral. 

Quanto à atuação profissional, 47 concluintes atuam como docentes. Entre os 

demais há uma diversidade quanto à profissão: gestão escolar (6), profissionais da saúde 

(2) e da assistência (2), técnico de Secretaria de Educação (1), monitores (2), estudantes 

(6) e os demais não informaram. 

Entre os alunos, havia 48 com formação mínima de licenciatura. Entre os demais, 

constava: 46 especialistas, 1 Mestre e 1 Doutor. Em comparação ao total de inscritos, a 

maior evasão foi entre alunos que já tinham pós-graduação lato sensu (25). Essa procura 

por formação continuada entre profissionais com pós-graduação, de certa forma, mostra 

a compreensão dos docentes da necessidade de obter qualificação para o debate das 

questões étnico-raciais, aprofundando e ampliando os conhecimentos sobre o tema.  

Tivemos a participação de 66 pessoas do sexo feminino e 20 do sexo masculino. 

O número expressivo de mulheres corrobora com a presença maciça de mulheres no 

magistério, principalmente nas séries iniciais do ensino fundamental (ARANHA, 2006; 

CARVALHO, 2018). 

Entre as dificuldades para o desenvolvimento do Curso, destacamos: 1. Do ponto 

de vista institucional, houve demora nos trâmites para aprovação do atraso no empenho 
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dos recursos financeiros. O que nos obrigou a atrasar o início das atividades. 2. O contato 

com os polos foi dificultado, pois nem todos contavam com as tecnologias de 

comunicação e informação funcionando adequadamente.  

Em relação ao aproveitamento pelos alunos, aqueles que residiam em áreas rurais 

tiveram maiores dificuldades para participar dos encontros presenciais. Além disso, 

alguns não se adaptaram à dinâmica de estudos, especialmente devido à falta de 

familiaridade com a temática ou deficiências da formação básica. Identificamos 

deficiências dos cursistas, tanto no uso das tecnologias de comunicação e informação, 

quanto na capacidade de leitura e escrita. Avaliamos que propostas similares futuras 

deveriam consideram um tempo maior para capacitação dos mesmos sobre as 

tecnologias e também, a criação de uma disciplina que os orientem sobre os processos 

de leitura, interpretação e produção textual. Afinal, essas deficiências implicam em 

prejuízos tanto para o desenvolvimento do Curso quanto para a elaboração dos 

respectivos TCCs. 

Em relação ao conteúdo abordado, avaliamos que, para melhor rendimento dos 

cursistas, em relação aos conteúdos e, principalmente, visando à qualidade do TCC, a 

disciplina Introdução à Metodologia do Trabalho Científico deve ser realizada no início 

do curso. Ademais, a abordagem dos conteúdos da disciplina Territórios Negros 

Contemporâneos ficou restrita à questão quilombola, sendo observada lacuna em relação 

aos outros assuntos como Saúde da População Negra, prevista no Plano de Ensino. 

Algumas disciplinas, tais como Práticas Educativas de Inclusão Étnico-Racial e 

Introdução à Metodologia do Trabalho Científico, tiveram conteúdos muito extensos em 

relação à carga horária.  

Quanto à metodologia do Curso, foi prevista a ida das tutoras a distância, aos 

polos, no final de cada disciplina para revisão do conteúdo, plantão para tirar dúvidas e 

aplicação das atividades. Neste momento, alunos e tutores discutiam e aprofundavam 

questões importantes, referentes ao conteúdo programático. Infelizmente, esses 

momentos, progressivamente, foram se limitando à realização das atividades e aos 

aspectos da avaliação. 

Consideramos que é indispensável encontrar meios de sensibilizar os professores 

para que se adequem à metodologia de trabalho da EaD e reconheçam as especificidades 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

dos alunos beneficiados por essa modalidade, especialmente os que residem na zona 

rural, que enfrentam muitas dificuldads por conta das carências do sistema educacional. 

Outra questão, é a rotina de encontros presenciais, pois as aulas aconteceram nos 

fins de semana. Considerando as condições físicas dos pólos e as dificuldades de 

transporte dos alunos residentes, as aulas tornaram-se demasiadamente exaustivas e com 

prejuízos ao processo formativo. Há de se pensar, ainda, estratégias para tornar o 

acompanhamento pelo docente mais efetivo. Os professores faziam o acompanhamento 

nos encontros presenciais e no Ambiente Virtual. Mas, acreditamos ser necessário um 

diálogo mais próximo com o aluno, com encontros em mais de um momento durante a 

disciplina.  

Há de se ressaltar a necessidade de Banca de Qualificação do texto, antes da 

Banca Examinadora. O que se justifica pelas dificuldades observadas para redação de 

texto científico. Boa parte dos alunos apresentaram dificuldades extremas no processo 

de escrita, não especificamente por falta de embasamento teórico, mas por falta de 

competências no uso da língua portuguesa. Ressaltamos que esse não é um problema 

específico do Curso, mas uma fragilidade no processo formativo dos alunos que 

colaborou para reprovações e desistências. 

 

CONCLUSÕES 

A realização do curso foi importante para contribuir com um grupo de 

profissionais da educação, que tem interesse pelos conteúdos das relações étnico-raciais 

e desejam ampliar conhecimentos sobre esses conteúdos. Mesmo considerando as 

evasões/reprovação, os resultados dos TCC se revelaram satisfatórios, tendo em vista que 

alguns cursistas se manifestaram sobre o crescimento adquirido, tanto do ponto de vista 

individual, quanto do acúmulo que o curso lhes proporcionou sobre a temática, 

estimulando, tanto o desenvolvimento de novos projetos, abordando as temáticas, quanto 

intervenções em situações de intolerância presenciadas em seus ambientes de trabalho. 
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METODOLOGIA COMO OBJETO DE ESTUDO NA PESQUISA EM 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
  

José Daniel de Lima Gonçalves1, Luiz Carlos da Silva Rocha2, Jamerson Fernando Confort Martins3 
 

INTRODUÇÃO 

 O presente artigo busca ressaltar a importância de uma formação docente estruturada 

por meio de recursos que colaborem para a compreensão da ciência e dos saberes 

necessários à formação científica. Destacamos que, nesse processo, os periódicos 

científicos são ferramentas que auxiliam a formação profissional, bem como 

proporcionam uma visão geral de como estão sendo desenvolvidas as pesquisas nas mais 

variadas áreas do saber, especialmente no tocante às metodologias de ensino. De acordo 

com Freire (1996), ensinar exige pesquisa e não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem 

ensino. É nessa premissa que esse estudo se fundamenta. 

 No que concerne à formação de professores de Matemática, é relevante que os 

licenciandos enveredem por pesquisas relacionadas às metodologias de ensino, pois essas 

são partes de seus aprendizados como professores. A busca por esse tema se dá pela 

relevância que tem o conhecimento sobre metodologia de ensino para o 

professor/pesquisador de diversos campos do saber, inclusive no de educação 

matemática. Ressaltamos que uma investigação que faz um levantamento acerca da 

produção sobre um determinado tema mostra informações atuais e as de longa data, além 

de permitir a análise sobre as lacunas existentes, produzem melhores informações sobre 

o assunto, permitindo categorizá-los e vinculá-los diretamente a novos objetos de 

pesquisa. 

 Nesse sentido, nos questionamos: quais metodologias de ensino têm sido objeto de 

estudos de trabalhos publicados em periódicos nacionais da área de Matemática e quais 

trazem fundamentação teórica direcionada às metododologias de ensino em matemática?  

Para os estudos iniciais, a escolha foi pela busca do estado do conhecimento sobre 

metodologia na Revista Eletrônica de Educação Matemática, pois essa forma nos permite 
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fazer o levantamento, o registro, a identificação e a análise, por meio de categorias que 

serão elencadas de acordo com o tema formulado em cada trabalho encontrado 

(MOROSINI, 2020). 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A metodologia é um conjunto de regras e procedimentos que devem ser seguidos 

para uma pesquisa acadêmico/científica, bem como para o planejamento do processo de 

ensino. Para se entender a pesquisa científica, é necessário também que seja estabelecido 

o conceito de ciência e como esse difere dos demais tipos de conhecimento. A ciência 

não é senso comum, este não se baseia em rigor científico e é falho para a busca de 

compreensão sobre os fenômenos. O senso comum, também conhecido como vulgar, é o 

conhecimento passado entre as gerações de determinada sociedade que se apropria da 

realidade sem haver reflexão de sua veracidade; é superficial, sensitivo, subjetivo, 

assistemático e acrítico, portanto, não serve como fundamento para o ensino.  

A ciência é crítica, sistemática e verificável, é inacabada, pode ser reformulada ou 

corrigida em teorias já existentes, pois o objeto de estudo é bem definido, é bem 

estruturado logicamente, coerente, tem linguagem exata e relevância para a sociedade e 

não pode prescindir de metodologia (PROVDANOV e FREITAS, 2013). Sendo assim, o 

processo de ensino em matemática deve ter como princípio a ciência, considerando-se o 

papel da matemática tanto para o desenvolvimento do conhecimento quanto para a vida 

cotidiana nas sociedades ao longo da história da humanidade. 

No conhecimento científico, há fundamentação teórica e metodológica a serem 

seguidas, baseando-se em informações e dados que podem ser verificados e que oferecem 

respostas a um objeto de pesquisa formulado para buscar uma resposta a um problema. 

Porém, para que o conhecimento seja considerado científico, é necessário passar por 

etapas que possibilitem verificação, as quais formam um caminho que se denomina 

método científico. O método científico é um conjunto de regras ou processos mentais que 

devemos empregar na investigação (MOROSINI, 2020). Portanto, as metodologias de 

ensino de matemática que se derivam da ciência devem se pautar no método científico 

para as práticas em sala de aula. 
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METODOLOGIA 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa e foi desenvolvida por meio de um 

levantamento bibliográfico utilizando o método de pesquisa para internet, que possui uma 

abordagem direcionada para a localização de informações e objetos de pesquisa on-line 

no ciberespaço (FRAGOSO; RECUERO; ARAMAL, 2011). A coleta de informações foi 

realizada no dia 5 de março de 2020, na Revista Eletrônica de Educação Matemática 

(REVEMAT), utilizando como descritor metodologia, sem aspas. A busca foi realizada 

nesse periódico por ser 

  

[...] uma revista científica do Grupo de Pesquisa em Epistemologia e Ensino 

de Matemática (GPEEM) que visa promover o aprofundamento da 

investigação sobre temas ligados à epistemologia, à formação de professores e 

ao ensino e aprendizagem da matemática, com ênfase nas contribuições dos 

estudos semióticos na aprendizagem de conceitos. Pretende contribuir para o 

adensamento da pesquisa e difusão de conhecimentos em educação matemática 

e científica, em permanente articulação com a prática pedagógica escolar. 

(Portal de periódicos UFSC/REVEMAT, 2020). 

  

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, pois tem como objeto de análise trabalhos 

realizados por outros pesquisadores acerca de metodologia, considerando-se que a 

pesquisa bibliográfica é “elaborada a partir de material já publicado, constituído 

principalmente de: livros, revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, 

jornais, boletins, monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet [...]” 

(PROVDANOV; FREITAS, 2013, p. 54). 

Dessa maneira, compreende-se que a investigação acerca do termo metodologia 

como recurso de ensino permite discutir o tema de forma aprofundada. As publicações 

encontradas foram lidas para identificar se poderiam servir como base de estudo para 

melhorias do ensino sobre metodologia em educação matemática.  

Para a análise dos dados, foram criados 3 quadros: no primeiro, os artigos foram 

categoriados conforme a metodologia apresentada, e nos 2 últimos são trazidos os 

demonstrativos cujos conteúdos apresentam a referência dos artigos e seus objetivos, a 

fim de contribuir para as reflexões sobre as leituras encontradas no periódico. Após isso, 

buscou-se dialogar com os resultados da literatura da área. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As publicações encontradas na REVEMAT mostram que as produções sobre 

metodologia começaram há 15 anos e alguns são do ano de 2020, portanto, são atuais. 

Foram encontrados 79 artigos que abordam diversos campos da metodologia, conforme 

o Quadro 01. 

 
Quadro 01: Categorias das publicações encontradas. 

CATEGORIAS QUANTIDADE DE ARTIGOS 
Engenharia didática 3 

Metodologias do conhecimento científico 3 
Teoria dos campos conceituais 2 

Interdisciplinaridade 4 
Metodologia ativa 2 

Metodologia de resolução de problemas 3 
Tecnologia e educação financeira 11 
Software e ensino de matemática 3 

Jogos e ensino de matemática 4 
Etnomatemática 1 

Modelagem 8 
Outros 39 

Fonte: Elaborado com base em REVEMAT (2020). 
 

Para demonstração da análise dos resultados, escolhemos 2 artigos que 

apresentamos nos Quadros 02 e 03 os quais mostram as referências e o objetivo de cada 

artigo. Os artigos foram selecionados dentre aqueles que atendem aos requisitos de 

pesquisas que tratam de metodologias de ensino dentro de sala de aula, na área de 

Educação Matemática, e que servem de orientação para estudantes e futuros professores 

de matemática. 

 
Quadro 02: Júnior, Barbosa e Souza, REVEMAT- 2019. 

REFERÊNCIA OBJETIVO 

JÚNIOR, A. P. DE O.; BARBOSA, N. D.; DE 

SOUZA, N. G. S. A Resolução de Problemas no 

ensino de estatística no Ensino Fundamental: 

contribuições da Teoria Antropológica do Didático 

e a Equivalência de Estímulos. Revemat: Revista 

Eletrônica de Educação Matemática, v. 14, p. 1–

18, 2019. 

“O objetivo do trabalho é apresentar a 

fundamentação teórica utilizada para a 

criação de problemas no processo 

ensino e aprendizagem de conteúdos 

estatísticos do 1° ano do Ensino 

Fundamental.” (p. 1). 

Fonte: Elaborado com base em REVEMAT (2020). 

 

Junior, Barbosa e Souza (2019) detalham possibilidades de utilização da 

metodologia de resolução de problemas para alunos do ensino fundamental com ênfase 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

no conteúdo de estatística. Os autores relatam que não é preciso apenas ensinar a resolver 

problemas, mas incentivar o aluno a criar situações-problema, partindo do conhecimento 

já adquirido do aluno sobre a realidade. Essa metodologia procura gerar debates, interação 

e descoberta pelos alunos, mediante os estímulos feitos por parte do professor.  

A publicação dos autores traz contribuições para o ensino de Matemática, 

utilizando a metodologia de resolução de problemas por meio do princípio da simetria e 

as experiências possíveis em sala de aula, além de demonstrar os procedimentos e as 

regras que foram utilizadas para a coleta dos dados e sobre as fundamentações teóricas 

para sua pesquisa em educação matemática. Nessa perspectiva, o trabalho é apresentado 

com os procedimentos metodológicos, e fundamentado na Teoria Antropológica do 

Didático (TAD) e a Equivalência dos Estímulos, para elaborar problemas compostos por 

situação-problema. Junior, Barbosa e Souza (2019) utilizam o princípio da simetria, que 

significa que o aluno seja capaz de associar elementos, por exemplo, associar a palavra 

“quatro’’ com a imagem do número 4. No ensino de estatística, essa associação também 

é feita para a melhor aprendizagem dos alunos com figuras e tabelas. Sendo este um 

trabalho atual (2019), percebemos que a fundamentação metodológica é bem estruturada, 

além das vastas citações que demonstram estudo e pesquisa com base em autores na área 

de resolução de problemas como metodologia. Nas considerações finais informam que: 

 

[...] os problemas propostos no presente estudo permitem concluir que o 

estabelecimento de relações de equivalência entre as diferentes formas de 

apresentação de problemas estatísticos pode ser relevante para melhorar o 

desempenho de alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental na resolução 

de problemas, uma vez que a progressiva apreensão de conceitos básicos da 

estatística reduz o efeito de variáveis que tornam maior a complexidade da 

sucessão de habilidades necessárias para o domínio da leitura de tabelas 

estatísticas a partir de coleta de dados reais (JUNIOR; SOUZA; BARBOSA, 

p. 177). 
 

Esta é uma publicação que pode trazer novidades ao professor e ao discente. Para 

o professor, novos meios para atingir seu objetivo, e para o aluno, uma nova forma de 

aprender o conteúdo, em especial para o estudo em turmas que estão desenvolvendo o 

conhecimento estatístico. 
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Quadro 03: Gomes e Morey, REVEMAT – 2016. 
REFERÊNCIA OBJETIVO 

GOMES, S. C.; MOREY, B. A 

concepção ontológica dos objetos 

matemáticos na teoria da 

objetificação. Revemat, v. 11, n. 

Especial-Filosof Educ Mat, p. 216–

231, 2016. 

“O presente artigo tem como objetivo destacar o fato de 

que nem todas as teorias contemporâneas de 

aprendizagem em Educação Matemática discutem a 

concepção ontológica de seu objeto do conhecimento, 

em particular, a ontologia dos entes matemáticos 

(números, conjuntos, funções, matrizes, vetores...).” (p. 

216). 
Fonte: Elaborado com base em REVEMAT (2020). 

 

Gomes e Morey (2016) afirmam que este trabalho se dá através da caracterização 

da Teoria da Concepção e da Teoria da Objetificação com destaque para o princípio 

ontológico para a aprendizagem em educação matemática contemporânea. São 

apresentadas características gerais das teorias e da pesquisa, abrangendo metodologia e 

investigação. Trazem também argumentação sobre as concepções que se tem do que se 

conhece a respeito das teorias e das pesquisas em educação matemática. Os dados 

coletados são analisados à luz da Teoria da Objetificação através da estrutura de 

atividades em sala de aula, centrada no objeto, o objetivo e a tarefa (atividade). Salientam 

que a implementação em sala de aula dar-se por grupos de alunos, seguida da 

apresentação de um problema proposto pelo professor para mediar as discussões dos 

alunos com o docente. Se o objetivo não for atingido, se retoma a atividade até que se 

alcance o objetivo. 

O Construtivismo Radical é exposto como síntese, e eles mostram que os 

pressupostos teóricos da epistemologia genética influenciaram diversos pesquisadores em 

educação nas últimas décadas no século XX, por exemplo, as teorias construtivistas de 

caráter piagetiano. Junior e Morey (2017) afirmam que isto significa que o construtivismo 

radical substitui a ideia de conhecimento (ou verdade) como forma de representação de 

uma realidade objetiva, anterior e independente da experiência humana, pela concepção 

de viabilidade. 

 

CONCLUSÕES 

Ao realizar a coleta de dados nas edições publicadas da REVEMAT, concluímos 

que ela engloba diversos trabalhos que contribuiem de forma enriquecedora para o 

entendimento das metodologias as quais têm sido objeto de estudos na área de educação 
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matemática. Observamos que os artigos selecionados são verdadeiras ferramentas para 

docentes da educação básica, bem como para estudantes de matemática, pois trazem 

metodologias de ensino, com diferentes perspectivas e aplicações práticas em sala de aula.  

Nos dois estudos analisados (Quadros 2 e 3), vimos que o docente pesquisador em 

educação Matemática que desejar entender como se aplica uma metodologia com base 

em coleta de dados em sala de aula deve procurar fazer antes um aprofundamento teórico 

sobre o tema. Nesse sentido, as duas publicações podem colaborar para a melhoria do 

ensino de matemática, visto que há necessidade do educador em Matemática entender a 

forma como se aplica a pesquisa em educação matemática com seus fundamentos para 

promover a aprendizagem dos alunos. Esperamos, desta forma, que este trabalho possa 

contribuir para o debate em educação Matemática com ênfase em metodologia de ensino 

de Matemática articulada com a pesquisa científica. 
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SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO ON-LINE: REFLEXÕES SOCIOCIENTÍFICAS 

E PRÁTICAS DOCENTES NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 
Jardel Francisco Bonfim Chagas1; Jose Charles dos Santos Felix2 

 

INTRODUÇÃO 

O campus João Câmara do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN atua 

em diferentes áreas do ensino ofertando cursos vinculados ao campo de educação 

profissional, formação docente em Licenciaturas e cursos de especialização, dentre os 

quais destacamos a Especialização em Ensino de Ciências na Educação Básica – EECEB, 

um curso diferenciado, no qual, simultaneamente, professores do instituto de diferentes 

áreas do conhecimento compartilham o espaço em sala de aula, visando ofertar uma 

formação integral aos estudantes docentes em formação continuada. 

Nesse direcionamento, percebe-se que, conscientes da responsabilidade social 

institucional em prol da comunidade interna e externa, e que mesmo em tempos de 

distanciamento social, em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus 

(Covid-19), foi possivel atuar junto aos alunos, utilizando diferentes tecnologias e meios 

de comunicação, contribuindo com o percurso formativo dos alunos e mantendo o vínculo 

com os estudantes. 

Diante do exposto, foi criado um projeto de extensão chamado SEMINÁRIO DE 

FORMAÇÃO ON-LINE: REFLEXÕES SOCIOCIENTÍFICAS E PRÁTICAS 

DOCENTES NO ENSINO DE CIÊNCIAS, apresentando uma proposta de formação 

docente tanto para profissionais que atuam na EECEB, quanto para os estudantes e 

profissionais que pretendem aprender e discutir assuntos relacionados ao fazer docente e 

ao Ensino de Ciências, bem como reflexões de temáticas atuais do contexto da pandemia 

da Covid-19. 

Baseado nisso, tal projeto de capacitação foi proposto para ser feito de maneira 

on-line, com foco na formação e práticas docentes no ensino de ciências, ancorado 

também em uma perspectiva de evento acadêmico-científico que visou proporcionar um 

momento rico de discussões, troca de experiências, através de lives em formato de web 

palestras, bem como momentos formativos com minicursos e diálogos entre 

 
1 Mestre em Ensino de Física, IFRN – campus João Câmara, jardel.bonfim@ifrn.edu.br 
2 Aluno do Curso de Licenciatura em Física, IFRN – campus João Câmara, charles12antos@gmail.com 
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pesquisadores do IFRN, em parceria com outras instituições externas convidadas, durante 

o período de isolamento social, decorrente da pandemia. 

O projeto articula-se com ações de ensino e extensão com atividades não 

presenciais mediadas por meio de recursos e tecnologias digitais de informação e 

comunicação. Dessa forma, cada participante do projeto poderia participar de suas 

residências, necessitando de recursos de acesso às tecnologias da informação, dentre eles 

computadores, smartphones, notebooks e conexão com a internet que o permita assistir 

às ações de capacitação através do acesso às plataformas on-line, tais como Microsoft 

Teams, Zoom Meet Cloud, Instagram, Youtube, dentre outros. 

Nessa perspectiva, observa-se que o mundo está em constante mudança. 

Sobretudo, devido ao contexto pandêmico, surgindo problemas em que todos estão 

submetidos. Nessa direção, os avanços das informações fazem com que alunos e 

professores necessitem de novos saberes. Segundo Silva (2019), os saberes docentes são 

construídos através de conhecimentos adquiridos através das formações e validados nas 

práticas cotidianas através das disciplinas ensinadas. Percebe-se aqui claramente a 

importância de tais projetos como o aqui proposto. 

Por fim, foram utilizados os estudos de Tardif (2014) que cita quatro categorias 

de saberes: os disciplinares, os curriculares, os profissionais e os experiênciais. Tais 

saberes também são citados por Borges (2004) afirmando que os professores não se 

apoiam em um saber para ensinar, mas em vários. Assim, um projeto que propõe a troca 

dos diversos tipos de experiências docentes é de fundamental importância na busca de 

tais saberes. 

O objetivo deste trabalho é relatar como tem ocorrido a execução do projeto de 

extensão SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO ON-LINE: REFLEXÕES 

SOCIOCIENTÍFICAS E PRÁTICAS DOCENTES NO ENSINO DE CIÊNCIAS, 

realizado pelos professores do curso de EECEB durante o período compreendido entre 

maio de 2020 e novembro de 2020. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A formação continuada no fazer docente é algo de grande importância na vida de 

um professor atuante, visto que existe um dinamismo muito grande e constantes 
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modificações no processo de ensino e aprendizagem. Tal formação irá acompanhá-lo 

durante toda a sua vida profissional e será capaz de provocar transformações sociais, 

políticas e culturais em seu ambiente. 

Nascimento et al. relatou, em 2010, que a formação de professores vem sendo 

considerada uma atividade estratégica para as políticas educacionais, principalmente 

devido ao importante papel que esses profissionais podem representar nas transformações 

educativas e sociais. Nesse sentido, o oferecimento de uma sólida formação científica e 

pedagógica aos professores vem se configurando progressivamente como imprescindível 

para o desenvolvimento dos sistemas educativos, sendo feitos cada vez mais esforços na 

tentativa de melhoria dos processos de formação inicial e continuada de professores no 

Brasil, e sendo um consenso entre os pesquisadores que atualmente a formação inicial é 

insuficiente para garantir o desenvolvimento profissional. 

Com relação à formação docente para trabalhar nos níveis fundamentais da 

educação básica, Augusto (2015) expõe que o tornar-se professor é um processo contínuo 

em que o docente aperfeiçoa sua prática a partir de teorias e experiências vividas durante 

a sua trajetória necessitando lidar com uma clientela cada vez mais variada, exigindo dos 

professores um conhecimento mais maleável e atualizado dos conteúdos e de 

metodologias de ensino facilitadoras de aprendizado. Nesse cenário, os cursos de 

formação inicial e continuada de professores devem ser um espaço que favoreça a 

reflexão individual e coletiva, o diálogo entre diferentes disciplinas e a construção de 

práticas de sala de aula embasadas por teorias sólidas de ensino e aprendizagem. 

Segundo Silva (2019), pensar em ser docente na atualidade é assumir a 

responsabilidade e o compromisso de educar para o desenvolvimento de um novo ser, 

capaz de alcançar novos níveis de aprendizado com distinção, responsabilidade e em sua 

totalidade. Vale ressaltar que o professor assume um papel tão importante quanto o do 

aluno durante esse processo, uma vez que a sua função é mais que ensinar técnicas de 

estudo e resolução de questões, sendo o agente transformador da realidade e, por muitas 

vezes, formador de um cidadão. 

Com a nova realidade do ano de 2020, fez-se preciso estar preparado e se adaptar 

a uma nova realidade de ensino que está por vir. Consoante a Procêncio e Palma (2011), 

é analisando, bem como refletindo de forma contínua sobre as práticas docentes atuais, 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

que se pode evoluir, acrescentar e inovar nas ações didático-pedagógicas e contribuir para 

as melhorias do percurso formativo-profissional de docentes. 

 

METODOLOGIA 

O presente projeto teve por público-alvo os professores em formação inicial e 

continuada de ciências e áreas afins. Com duração de 10 meses, foram desenvolvidas as 

seguintes ações: lives no Instagram e no Youtube, pelos meios oficiais do campus João 

Câmara, minicursos, gravação de podcast com discussões de temas relevantes. 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica e exploratória visando 

planejar as ações a serem realizadas durante o projeto. 

O evento teve seu marco inicial no mês de maio de 2020 com a realização da 

Webconferência de Abertura intitulada CIÊNCIA EM TEMPO DE PANDEMIA: por que 

ainda devemos acreditar na ciência?”, que ocorreu através do Instagram do campus João 

Câmara (@joao.camara). 

Durante o mês de junho de 2020, foram realizadas duas webconferências, tendo a 

BNCC como a temática central. Ambas ocorreram também por meio do Instagram do 

campus João Câmara tendo como temas “A BNCC E O ENSINO DE CIÊNCIAS: O QUE 

(NÃO) MUDOU?” e “A BNCC E SUAS IMPLICAÇÕES NA ORGANIZAÇÃO 

CURRICULAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO RN”. 

Durante os meses de junho e julho, foi realizado também um curso de Formação 

Inicial e Continuada, chamado de “Base Nacional Comum Curricular – BNCC no Ensino 

de Ciências (a distância)”, e teve como objetivo geral oferecer aos professores, 

licenciandos e pós-graduandos a compreensão e a importância da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) como diretriz da sua metodologia em sala de aula no currículo de 

Ciências. Todo o curso ocorreu de maneira remota: momentos síncronos, em que existia 

a interação em tempo real entre todos os participantes do curso, e momentos assíncronos, 

com atividades que poderiam ser realizadas de acordo com a disponibilidade de tempo de 

cada aluno. 

Durante o mês de julho de 2020, foi realizada uma webconferência, tendo a 

pesquisa em ensino de ciências como a temática central. Mais uma vez, por meio do 

Instagram do campus João Câmara, ocorreu a webconferência intitulada “O CONTEXTO 
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DA PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS NO BRASIL”. 

No decorrer do ano, foram ofertados outros cursos de formação continuada 

cadastrados via SUAP, para emissão de certificados e sendo divulgados com antecedência 

de 15 dias através do site institucional e das redes sociais. Durante os meses de agosto a 

dezembro de 2020, ocorreram outras lives que contribuíram para a conclusão do projeto. 

Para a coleta dos dados, utilizando os próprios dados das plataformas virtuais, 

foram observados os quantitativos de usuários presentes e o número de visualizaões 

posteriores das lives, o número de acessos dos podcasts, além das listas de frequência, 

por meio do Google Forms, dos alunos presentes nos encontros virtuais do minicurso. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No decorrer das atividades, o projeto desenvolveu um conjunto de ações, como 

forma de promover meios e oportunidades de divulgação e de formação inicial e 

continuada. Referentes a elas, tem-se os resultados, conforme descritos na Tabela 01 

abaixo. 

 
Tabela 01: Descrição das atividades desenvolvidas 

N°  Atividades desenvolvidas  Total de Participantes  
14 Reuniões de planejamento 21 
01 Incrições no evento 100 
01  Incrições do Minicurso 30 
07 Webconferencias 916 
05  Podcast  347 
01 Participação do minicurso 57 

Fonte: Própria (2021). 
 

De acordo com os dados da tabela, coletados durante a execussão das atividades, 

observa-se uma procura elavada dos profssionais por momentos de formação continuada. 

Todas as atividades realizadas ficaram salvas e disponíveis na intenet e passaram a 

constituir um material rico em informações que podem ser acessadas a qualquer época. 

Alicerçado com os apontamentos de Augusto (2015) ao expressar sobre o processo 

contínuo do trabalho docente, a procura por meios e formas de atender as necessidades 

da comunidade escolar, realizado em conjunto com o processo de atualização dos 

conteúdos e de metodologias de ensino facilitadoras de aprendizado, foi, sobretudo, nesse 

contexto pandêmico da COVID-19, uma experiência muito enriquecedora e gratificante.  



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

CONCLUSÕES 

Com os resultados obtidos nesse estudo, foi possível observar a importância de 

atividades formativas para os professores de ciências (e demais áreas), voltadas para as 

reflexões de suas práticas em sala que, devido ao contexto pandêmico da COVID-19, se 

dá em ambientes virtuais de aprendizagem. Observa-se ainda que o oferecimento de uma 

sólida formação científica e pedagógica aos professores vem se configurando 

progressivamente como imprescindível para o desenvolvimento dos sistemas educativos, 

sobretudo, no contexto de pandemia, em que a formação inicial é insuficiente para 

garantir o desenvolvimento profissional, como aponta Nascimento et al. (2010). Por fim, 

em trabalhos futuros, faz-se necessária uma análise com mais detalhes acerca de todos os 

resultados obtidos durante as aplicações das atividades. 
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TRAJETÓRIA SOCIAL COMO ASPECTO DA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Jessica Blasques da Silva 1 

            

INTRODUÇÃO 

A pesquisa encontra-se inserida no debate referente à prática e à formação de 

professores, especificamente no que tange à compreensão ampliada dessas duas 

instâncias que envolvem o trabalho docente. Tem por objetivo geral verificar disposições 

incorporadas em processos formativos não formais vivenciados nas trajetórias pessoal e 

profissional que se manifestam em facetas da prática pedagógica de quatro professoras 

de educação infantil em exercício docente na rede pública de Guarulhos. 

Parte-se da ideia que as disposições para ação e os valores que transparecem na 

prática docente na educação infantil e orientam o trabalho nesta etapa da educação básica 

estão diretamente relacionados às experiências sociais vivenciadas nas relações referidas 

à origem social e ao campo educacional, de acordo com as interações e estruturas sociais 

objetivas e regularidades que permeiam ambas as condições.          

A partir do exposto, a questão de pesquisa deste estudo é: Quais são os valores e 

disposições incorporados em processos formativos não formais vivenciados nas 

trajetórias pessoal e profissional de professoras de educação infantil que se apresentam 

em facetas da prática pedagógica no trabalho com crianças de zero a três anos? 

As questões específicas são: 

i.Quais aspectos são possíveis de serem identificados nas trajetórias sociais de professoras 

de educação infantil, evidenciando sua posição social? 

ii.De que maneira as professoras compreendem a prática pedagógica na educação infantil? 

iii.Quais valores e disposições que mobilizam as professoras em suas práticas docente que 

são referidos à origem social e ao campo educacional? 

iv.Como as condições objetivas, referidas à origem social contribuem na elaboração de 

valores e disposições que orientam o exercício docente com crianças de zero a três anos? 

v.Como as condições objetivas referidas ao campo educacional, contribuem na elaboração 

de valores e disposições que orientam o exercício docente com crianças de zero a três 

anos? 

 
1 Mestrado em Educação, UNIFESP - Campus Guarulhos, jessica.blasques@hotmail.com 
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Tendo em vista a problematização de que o trabalho docente não se relaciona 

apenas às condições pessoais ou de formação inicial dos professores, mas também às 

estruturas sociais em que estão inseridos, sendo constituído pela maneira de agir e de ser, 

costumes, crenças, valores, percepções e tantos outros aspectos incorporados ao longo da 

trajetória social dos docentes, esta pesquisa compreende o professor como agente social, 

sob a perspectiva de que elementos que orientam suas práticas pedagógicas são adquiridos 

para além dos processos formais de formação, durante suas trajetórias pessoal e 

profissional e são referidos à origem social e ao campo educacional. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Partindo do pressuposto que o professor é agente social, toma-se por referência 

neste estudo a relação dialética que este possui com o mundo social. Para tanto, busca-se 

o apoio em um referencial teórico que auxilia na compreensão da formação social dos 

sujeitos e de suas práticas.  

A teoria sociológica de Pierre Bourdieu insere-se como importante referência na 

compreensão do sujeito em constante ação no mundo social, em um movimento no qual 

se constitui como agente, constitui suas práticas e reafirma os campos sociais.  

Ao permitir a compreensão das experiências sociais como condições ativas depositadas 

em cada agente sob a forma de esquemas de pensamento, percepção e ação, a noção de 

habitus utilizada como elemento analítico auxilia na compreensão da relação entre o 

trabalho realizado na educação infantil e a trajetória social dos professores que nela 

atuam. É possível partir da suposição que o conceito de habitus fornece argumentos 

válidos para a fundamentação da ideia de que aspectos referentes à origem social e ao 

campo educacional, tais como as condições objetivas e as interações vivenciadas como 

experiências sociais contribuem para o engendramento de disposições para ação que 

orientam o trabalho pedagógico na educação infantil. 

Para além da noção de habitus, outro conceito importante a ser utilizado como 

referência analítica neste estudo é a noção de campo. 

Como ressalta Setton (2002), habitus e campo são duas noções que se encontram 

em uma relação de mão dupla, necessitando uma da outra. Bourdieu (2011) compreende 

as ações dos agentes como resultado do encontro entre o habitus e o estímulo de um 
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campo, em um movimento em que os agentes produzem práticas não conscientes como 

produtos do habitus, ajustadas a uma determinada demanda social. 

Os conceitos de habitus e campo apresentam-se como importantes instrumentos 

analíticos da relação entre as disposições para ação que se apresentam na prática docente 

e as condições sociais nas quais estiveram e estão inseridas as professoras de educação 

infantil investigadas.  

Além dos conceitos acima explicitados, cabe apresentar o conceito de prática 

pedagógica aqui adotado, a partir da ideia formulada por Sacristán (1999), em que a 

prática docente se encontra relacionada às implicações do campo educacional. 

Para Sacristán (1999) a prática docente pode ser compreendida como um legado 

a ser transmitido, uma cultura objetivada em forma de tradição acumulada que compõe a 

cultura escolar. Sacristán (1999) aponta ainda que as práticas são compostas por 

elementos da cultura escolar, bem como por condutas, crenças, valores e formas de 

compreensão compartilhados pelos professores. 

Frente a estes conceitos, interpreta-se que as práticas das professoras de educação 

infantil podem ser compreendidas não apenas como ações individuais, mas relacionadas 

a aos campos em que estiveram inseridas durante suas trajetórias, principalmente ao 

campo educacional. 

 

METODOLOGIA 

O estudo possui abordagem qualitativa, considerando que esse tipo de pesquisa 

pretende captar o ponto de vista dos sujeitos, e o pesquisador procura analisar os dados 

em detalhes, respeitando, no possível, a forma de registro ou transcrição e as opiniões 

obtidas (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Como instrumentos de coleta de dados elegeu-se a 

realização de entrevistas semiestruturadas e aplicação de breve questionário. 

As entrevistas foram realizadas com quatro professoras de educação infantil da 

rede municipal de Guarulhos em duas escolas diferentes, buscando investigar em cada 

uma dessas, uma dupla composta por uma professora com maior tempo de exercício e 

uma professora com ingresso mais recente na rede municipal de ensino.  

O aprofundamento buscado referiu-se a elementos atinentes à origem social e ao espaço 

social no qual exercem a profissão docente, ou seja, ao campo educacional. As entrevistas 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

buscaram averiguar a trajetória social das professoras de educação infantil. Tais 

trajetórias permitem compreender os contextos em que foram produzidas as disposições 

para ação e os valores verificados conforme suas percepções. Por meio dos relatos sobre 

a percepção da prática docente na primeira etapa da educação básica pretendeu-se 

averiguar valores e disposições incorporados em processos formativos não formais 

durante a trajetória pessoal e trajetória profissional. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa encontra-se em andamento. Desta forma, são expostos resultados 

parciais sobre duas das entrevistas realizadas.   

De acordo com a perspectiva de Bourdieu (2015), a trajetória social do agente está 

diretamente relacionada à posição ocupada por ele na estrutura social. Tal posição, 

conforme o autor, é configurada segundo o volume de capitais que um grupo ou classe 

possui em um determinado espaço social, considerando especialmente os capitais 

econômico, cultural e social. A partir do relato de ambas as professoras, tendo em vista a 

escolarização dos pais, condições econômicas foi possível verificar que ambas possuem 

origem de famílias de classes populares.  

Expressaram-se nos relatos a valorização pelo trabalho e da escolarização, valores 

estes que expressam um ethos de classe, que ao ser incorporado, se manifesta como valor 

em sentido prático para as professoras. Conforme relatam sobre o trabalho e a forma que 

o realizam na educação infantil, as professoras deixam transparecer determinada 

valorização. Ambos os depoimentos apontam esforços para exercer o ofício, assim como 

demonstram o interesse pela formação e escolarização compreendida por ambas como 

algo importante também para as crianças com a quais exercem a função docente.  

Mediante aos dados coletados também são evidenciados valores do magistério 

assumidos pelas professoras, tais como ensinar, a pedagogização das ações das crianças 

pequenas, bem como brincadeiras realizadas com o intuito de controle. 

Foram também evidenciados momentos de socialização entre pares, bem como 

movimentos formativos buscados pelas professoras, os quais contribuem para 

aprendizagens. 

Destacam-se ainda a desvalorização da profissão docente, principalmente nesta 
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etapa da educação básica, além de apontamentos sobre as condições de trabalho que 

diretamente se relacionam com as práticas realizadas. 

 

CONCLUSÕES 

A pesquisa encontra-se em andamento, entretanto, previamente é possível 

observar que as práticas pedagógicas relatadas pelas professoras deixam a ver valores e 

disposições possivelmente referidos à familia de origem, ao considerar a valoração do 

trabalho e da escolaraização, bem como encontram-se relacionadas a conjuntura do 

campo educacional quando verificados os valores do magistério que se apresentam em 

estado prático. 
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UMA ANÁLISE ACERCA DA EXPANSÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO 

INICIAL DE PROFESSORES NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 
          

Sarah Mendonça de Araújo1; Elivelton Henrique Gonçalves2; Fabiana Fiorezi de Marco Matos3 

            

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos observa-se o expressivo aumento de cursos de formação inicial 

de professores na modalidade a distância. Esta realidade tem resultado na formação de 

um grande contingente de professores que atuam/atuarão na Educação Básica, o que 

impulsiona a necessidade de, cada dia mais,  se destinar um olhar investigativo e 

compreender as condições de oferta, planejamento e execução destes cursos. Em 

consonância com esta demanda, encontram-se em desenvolvimento duas pesquisas de 

Doutorado em Educação na Universidade Federal de Uberlândia. Uma delas, objeto deste 

trabalho, tem como objetivo analisar os princípios que compõem a proposta pedagógica 

do Curso de Licenciatura em Matemática na modalidade a distância da Universidade 

Federal de Uberlândia e propor ações que possam contribuir para o desenvolvimento dos 

estudantes sob a perspectiva da Teoria Histórico-Cultural. 

O presente resumo é fruto de algumas reflexões realizadas no âmbito da referida 

pesquisa e, tem como objetivo apresentar, de forma sucinta, os resultados do 

levantamento histórico dos cursos de formação de professores a distância, perpassando 

pelas legislações que normatizam tais cursos e pela análise dos dados do Censo de 

Educação Superior que nos permitem visualizar o atual cenário destes cursos no Brasil. 

 

METODOLOGIA 

O estudo aqui proposto segue os princípios da pesquisa qualitativa, a qual  busca 

compreender o fenômeno no contexto que o mesmo ocorre, analisando-o de forma 

integrada (GODOY, 1995). Isto é, analisamos o contexto histórico e a atual realidade das 

ofertas dos cursos em questão, interpretando os dados quantitativos. Para tanto, 

desenvolvemos uma  pesquisa bibliográfica que, de acordo com Sá-Silva et al. (2009), se 

diferencia da pesquisa documental pelo fato de analisar documentos que já passaram pela 

análise de outros pesquisadores e já receberam um tratamento científico.  Os materiais 

 
1 Doutoranda em Educação, Universidade Federal de Uberlândia, sarahmend@hotmail.com 
2 Doutorando em Educação, Universidade Federal de Uberlândia, eliveltonhg@hotmail.com 
3 Pós-Doutora em Educação, Universidade Federal de Uberlândia, ffmarco@gmail.com 

mailto:sarahmend@hotmail.com
mailto:eliveltonhg@hotmail.com
mailto:ffmarco@gmail.com


II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

que compuseram a fonte de dados deste estudo foram: referencial bibliográfico acerca do 

tema, normativas e informações constantes no Censo de Educação Superior (CENSUP). 

Na análise dos dados, busca-se olhar as informações do CENSUP-2018, relacionadas aos 

cursos de licenciatura ofertados na modalidade a distância, imbuídos do contexto 

histórico apresentado no referencial teórico e a realidade que hoje se apresenta. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Educação a Distância (EaD) tem sido impulsionada nos últimos anos, 

principalmente, pelos avanços computacionais e da internet, e vem se consolidando cada 

dia mais como uma modalidade educacional no âmbito da Educação Superior no Brasil. 

No entanto, vale ressaltar que a EaD surgiu no país antes da internet, pois há registros 

seus no Brasil no final do século XIX e início do século XX com a utilização de materiais 

impressos e, posteriormente, do rádio (ALVES, 2009). A história da EaD apresenta 

indícios de um cenário complexo e questionável ao longo de sua ampliação no Ensino 

Superior. Pucci (2010, p. 55) argumenta que  “a educação a distância, desde suas origens, 

se apresenta como um tema polêmico, controverso, entre outros motivos, pode ser 

historicamente uma possibilidade de ensino alternativo [...]”. Conforme analisa o autor, 

observa-se que esta modalidade de educação, sobretudo pelas condições de oferta em 

algumas instituições que visam somente o lucro e pelo desconhecimento de alguns 

educadores, tem sido qualificada como uma educação de massa, de baixo custo e 

qualidade questionável, resquícios de uma história que ainda é vivenciada em alguns 

contextos, a despeito dos investimentos do governo federal no que diz respeito ao controle 

e acompanhamento da oferta e resultados dos referidos cursos. Apesar da complexidade 

e questões que se apresentam em seu contexto histórico, partimos da premissa de que a 

EaD  além de ser uma modalidade que tem como objetivo aproximar a Educação Superior 

daqueles que não podem frequentar presencialmente o ambiente presencial de uma 

instituição de nível superior, seja por condições sociais, de tempo ou de espaço, pode se 

apresentar como uma nova possibilidade de pensar e realizar a atividade pedagógica, 

objeto da educação, reconhecendo as inúmeras potencialidades que as tecnologias 

computacionais podem nos oferecer. 

As primeiras iniciativas de cursos superiores a distância, de acordo com Gatti e 
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Barreto (2009), ocorreram no final da década de 1970 na Inglaterra, Alemanha e Espanha, 

por meio de universidades públicas de educação a distância que tinham como objetivo 

uma educação de baixo custo aos estudantes trabalhadores. Na mesma época, houve no 

Brasil algumas iniciativas de cursos a distância, como o Projeto Minerva e o Logos, 

voltados à formação de professores leigos. 

Ao longo da história outros cursos a distância surgiram com o objetivo de atender 

às demandas educacionais emergenciais, com objetivos voltados para a formação de 

professores, como Proformação, Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica, entre outros. Preti (2007) considerava, no entanto, que tais programas, 

juntamente com iniciativas como Telecurso  2000 e Um salto para o futuro, encontravam-

se na “periferia das políticas educacionais”, e em muitas ocasiões, não obtiveram a 

seriedade devida, além de desconsiderarem as diferenças entre as realidades social e 

cultural das regiões de nosso país. Dentre as iniciativas do governo federal, destaca-se o 

Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), criado e em desenvolvimento desde o 

ano de 2006 (NUNES; SALES, 2013), por ter ampliado consideravelmente o número de 

cursos a distância com foco na formação de professores ofertados no país. Importante 

ressaltar que esse programa vem, ao longo dos anos, direcionando os caminhos e a oferta 

de cursos a distância o âmbito dessas instituições.  

A partir deste breve contexto histórico, podemos observar que a formação de 

professores faz parte das primeiras iniciativas de EaD em cursos superiores no Brasil e, 

atualmente, percebe-se que a oferta destes cursos vem se consolidando. Exemplo desta 

tendência pode ser observado pelo expressivo aumento no número de cursos e 

matriculados em cursos de Formação de Professores a distância, que será analisado a 

seguir. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 No contexto histórico da EaD, destaca-se o seu grande crescimento quando 

nos referimos ao Ensino Superior, principalmente quando se direciona para os cursos de 

formação de professores, conforme podemos observar na figura abaixo: 
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Figura 01: Evolução do número de matrículas em cursos de grauação em licenciatura

 
Fonte: CENSUP (2018). 

 

Observa-se, como destacado no indicador acima, que o número de alunos de 

licenciatura na modalidade a distância já é maior que na modalidade presencial. Acredita-

se que o avanço científico e tecnológico, sobretudo com o advento da internet, tem papel 

fundamental nesta nova realidade. Entendemos também que essa nova cultura 

educacional vivenciada no ensino superior, é o que vem proporcionando, mesmo que com 

grandes desafios e ainda de forma morosa, a institucionalização da EaD nesse nível 

educacional.   

A articulação dos cursos no âmbito do sistema UAB se dá por meio da Diretoria 

de Educação a Distância (DED), órgão da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES), junto às instituições públicas de ensino superior e às 

prefeituras com os polos de apoio presencial. Um ponto importante que destaca os cursos 

de formação de professores no sistema UAB é que tal sistema passou a ser gerenciado 

junto à CAPES quando as funções deste órgão foram regulamentadas e ampliadas pelo 

Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, que instituiu a Política de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica. Considerando a reconhecida qualidade 

do trabalho desenvolvido junto aos cursos de pós-graduação, tal normativa redefine as 

ações da CAPES que passou também a se responsabilizar por fomentar a formação inicial 

e continuada de professores para a educação básica. Tendo em vista a expertise do órgão 

no acompanhamento criterioso dos cursos de pós-graduação no país, podemos inferir que 

os rumos da EaD gerenciada por este órgão resultou em resultados positivos em relação 

à avaliação de cursos e polos, priorizando um acompanhamento mais rigoroso e, desta 

forma, uma maior qualidade dos cursos. 

http://www.capes.gov.br/
http://www.capes.gov.br/
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Além da expansão de vagas para o ensino superior, a expansão da EaD responde 

também à necessidade de formação inicial e continuada dos professores que atuam no 

ensino fundamental e médio, como a exemplo dos cursos oferecidos pelo sistema UAB. 

Outro dado que merece destaque é o grande número de matrículas da modalidade, 

principalmente na rede privada, conforme pode ser observado no Censo de Educação 

Superior de 2018. 

 
Figura 02: As 20 maiores instituções de educação superior a distância 

 
Fonte: CENSUP (2018). 

 

Conforme podemos constatar, dentre as 20 instituições com maior número de 

matrículas na modalidade a distância, somente uma é universidade pública. Giolo (2008, 

p. 1212) analisa a participação agressiva do setor privado, destacando que no contexto da 

educação privada, a EaD, formatada como “uma atividade complementar e subsidiária à 

educação presencial, tornou-se um objeto importante na disputa pelo mercado 

educacional”.  

A autora ainda ressalta a importância de normativas que visem consolidar a EaD 

na discussão das políticas públicas para a educação, com o objetivo de alcançar a 

democratização do Ensino Superior. Outros documentos de suma importância no âmbito 

das discussões de políticas educacionais, como o Plano Decenal de Educação para Todos 

(1993-2003), já se referiam à EaD como uma forma de atingir os planos e metas para a 

Educação Básica (NOGUEIRA, 2011), o que mais uma vez nos remete à formação de 

professores como foco desta modalidade de educação.  

Outro documento que reforça a importância da EaD na formação de professores,  é 

o  Plano Nacional de Educação (2011-2020), onde a modalidade foi inserida no Eixo IV 

– Formação e Valorização dos Profissionais da Educação. No entanto, é alertado no texto 
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(BRASIL, 2010, p. 83), quanto à formação inicial de professores na modalidade a 

distância, que tais cursos devem assumir um caráter de expepcionalidade. 

Em consonância com essa vertente, a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 

aprovou a mais recente versão do Plano Nacional de Educação, válida até 2024. 

Analisando as metas aprovadas que se relacionam à EaD na referida lei, não identificou-

se como meta a oferta de cursos de formação inicial na modalidade a distância. Percebe-

se um cenário controverso quando se analisa o forte crescimento da oferta de cursos de 

licenciatura nos últimos anos, ou seja, um descompasso entre os documentos que 

planejam as políticas públicas educacionais e o que de fato vem ocorrendo quando 

verifica-se a ampliação do número de licenciaturas na modalidade a distância, conforme 

informações do CENSUP (Figura 1). Outro ponto que chama atenção no CENSUP (2018) 

é que dos 10 cursos mais ofertados a distância na rede federal, 7 deles são destinados à 

formação de professores, o que pode ser resultado do impacto do Programa UAB na oferta 

de cursos de formação de professores a distância. 

 

CONCLUSÕES 

A análise realizada permitiu-nos conhecer, mesmo que de forma sucinta, o 

contexto histórico da modalidade a distância quanto à formação de professores, e 

vislumbrar uma provável continuidade da tendência vivenciada hoje, que demonstra o 

crescimento da oferta desses cursos a distância. Apesar do descompasso observado em 

algumas legislações, acredita-se que os números crescentes evidenciados nos dados do 

CENSUP (2018) se consolidarão ao longo prazo, e ainda podem ser impulsionados pela 

nova realidade instaurada no contexto de pandemia de COVID-19, com a utilização das 

tecnologias computacionais no ensino remoto. Por ser esta uma das características da 

EaD, este cenário pode oportunizar um maior conhecimento das potencialidades dessa 

modalidade pelas comunidades acadêmicas.  

Alerta-se, no entanto, que com a iminente ampliação, torna-se imperioso um olhar 

rigoroso e científico acerca da oferta de tais cursos, bem como o contínuo planejamento, 

acompanhamento e regulação dessas ofertas por parte das intituições e instâncias 

superiores, em busca de garantir uma formação de qualidade para os futuros professores. 
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OUVIR TEATRO: NOVOS DESAFIOS NA FORMAÇÃO INICIAL DE 

PROFESSORES DE TEATRO 
 

Letícia Beatriz Utzig1; Cândice Moura Lorenzoni2; Camila Borges dos Santos3 

            

INTRODUÇÃO 

A presente escrita, expõe o processo do projeto de ensino intitulado: Pelas Ondas 

do Rádio: Metodologias Teatrais em Tempos Pandêmicos, proposto pelo Curso de Teatro 

Licenciatura, da Universidade Federal de Santa Maria. Este projeto foi desenvolvido por 

meio do Programa de Licenciaturas (PROLICEN), em parceria com a rede pública de 

Educação Básica na cidade de Santa Maria/ RS, o qual tomou uma proporcão a nível 

estadual através do Programa UFSM em Rede – Educação Básica. 

Foi apresentado como objetivo do projeto, o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas a partir da criação de metodologias ativas com a linguagem teatral, adaptadas 

para o rádio, com foco na área do teatro para a Educação Básica, em aprendizagem 

remota, alinhadas com a Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2017). 

Nesta perspectiva, a proposta mostrou-se preocupada com a formação dos licenciandos 

do curso de Teatro, convocando-os a pensarem sua formação relacionadas às exigências 

que se identificam, excepcionalmente, em condições adversas a que usualmente 

programa-se em um currículo pensado há mais tempo.  

O desenvolvimento deste projeto deu-se de maneira colaborativa e em diálogo, 

para que as metodologias e os recursos criados, produzissem sentido aos estudantes, sem 

acesso à internet, levando através de programas de rádio, os principais conteúdos do 

componente curricular Arte-Teatro. Este mesmo processo foi redimensionado à formação 

dos professores de escola pública, e dos licenciandos do curso, que por sua vez, 

apropriaram-se deste fazer didático como instrumentação a futuras incursões, 

relacionadas às estratégias. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A era digital está consolidada em nosso cotidiano há algum tempo. É possível 

afirmar que a profusão de imagens e informações nas diversas plataformas digitais 

acabam por interferir nos modos de nos relacionarmos com o mundo. Substituir o 

presencial pela imersão no mundo das imagens, através da tela já deixou de ser algo novo. 

Mas, se isso antes era uma escolha, a partir do ano de 2020 está sendo uma condição, pois 

estamos impedidos do convívio social, o que impossibilita comungarmos de um mesmo 

espaço físico. A partir dessa premissa, compartilhamos o trabalho que foi desenvolvido 

por meio de um projeto de ensino no Programa de Licenciaturas (PROLICEN) da 

Universidade Federal de Santa Maria que dedicou-se à criação, elaboração e 

desenvolvimento de metodologias com a linguagem teatral, a serem veiculadas por meio 

de rádio. As ações foram elaboradas com intenção de integrar estudantes do Curso de 

Teatro - Licenciatura com professores e gestores da rede pública de Educação Básica, em 

espaços não presenciais. Este projeto de ensino assumiu a defesa pela qualidade dos 

cursos de formação de professores, privilegiando ações voltadas à integração da 

universidade com a rede pública de Educação Básica, voltado, no período de 2020, 

exclusivamente ao Programa UFSM em Rede – Educação Básica. 

Tendo em vista que a área do conhecimento é o teatro e considerando a situação 

vigente onde o distanciamento se sobrepõe ao presencial, faz-se urgente repensar os 

rumos da linguagem teatral no espaço escolar. Compreendemos que o fortalecimento 

desta linguagem no âmbito escolar, tem sua matriz nos tempos e nos espaços, legitimados 

pela Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2017), documento que 

atualmente baliza a educação no Brasil e que se insere como subsídio legal para o ensino 

do teatro para as crianças e os adolescentes. Por ser um documento ainda novo, a 

formação aos professores da rede pública em estudos colaborativos com a universidade é 

importante. 

Um aspecto essencial a ser considerado é que o teatro é uma linguagem que 

compreende seu fazer na prática pela criação de processos artísticos os quais acontecem, 

segundo Dubatti, por uma “cultura convivial, aquela que se baseia ancestralmente no 

encontro territorial de corpos presentes, na presença física” (DUBATTI, 2020, p. 10). 

Um dos principais fundamentos para a prática teatral é o jogo, e para que possamos 
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jogar é necessário que estejamos em presença, onde o jogo dos olhares faz parte do 

processo que o ato de jogar convoca. Para o pesquisador francês Jean- Pierre Ryngaert: 

“Joga-se para si, joga-se para os outros, joga-se diante dos outros” (RYNGAERT, 2009, 

p.34), aguçando a capacidade de comunicação pela possibilidade de abertura ao outro. 

Portanto, reafirma-se, por sua vez, o teatro como potência na educação pela 

possibilidade da ação coletiva, de estar com o outro, partilhar saberes em processos 

criativos. Frente a isso, nos mobilizamos no sentido de investigar maneiras de 

proporcionar essa vivência, através de programas de rádio, em tempos de distanciamento 

social. Para tanto, se faz necessário problematizar, discutir e encontrar caminhos para o 

teatro nos espaços escolares, à medida que não temos como mobilizar a criação pela 

presença. 

Desafiados a seguir em práticas viabilizando a linguagem teatral, buscamos outras 

possibilidades. E, por estarmos propriamente tratando de processos de formação para a 

docência em espaços acadêmicos, privilegiando a investigação de formações cada vez 

mais oportunas ao contexto contemporâneo, entendemos que cabe à instituição, aos 

docentes, aos acadêmicos dos cursos de Licenciatura em Teatro e à comunidade escolar, 

articular a sistematização de metodologias para novos/outros devires da arte na educação. 

Para isso, o desafio proposto por esse projeto foi criar metodologias em teatro que 

pudessem ser mediadas por outros meios de comunicação, neste caso o rádio. Isso 

convoca a investigar e explorar possibilidades sonoras articuladas com a experiência e a 

vivência artística como prática social, permitindo que tanto estudantes quanto professores 

sejam protagonistas e criadores. 

Assim, esta proposta é um convite à experimentação e à criação de metodologias 

ativas, para os sujeitos que se colocam no processo de experiência. As metodologias 

ativas possibilitam que o estudante seja provocado para ir em busca do conhecimento, 

pois, movido pela curiosidade, sente-se encorajado a tomar decisões, sejam elas levadas 

de ações coletivas ou individuais, instigadas pela prática social de seus contextos 

(BORGES; ALENCAR, 2014). 

Nesse sentido, no campo da formação de professores, encontramos ressonância 

nas palavras de Dias (2012) ao trazer a ideia de uma formação inventiva como uma 

maneira de dissolver aquilo que se instala como dificuldade, forçando a produção de um 
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espaço de pensamento. Isso é um convite para experienciar outros modos de fazer e olhar 

para os acontecimentos que surgem pelo imprevisto. Acreditamos então que os 

movimentos feitos entre os recursos adequados às situações aparentemente inusitadas, 

como a de pensar a linguagem teatral adaptada para o rádio em situação de aprendizagem 

remota, passa a ser além de ativa, criativa, promovendo a implicação do fazer docente às 

condições exigentes de um contexto atípico. 

 

METODOLOGIA  

O início do projeto deu-se, pela leitura, estudo e debate de alguns textos sobre 

arte, educação e sobre o exercício radiofônico. Optou-se por iniciar assim, primeiro pela 

escolha da metodologia ativa, a qual exigiu intimidade com o que foi proposto e segundo, 

pelo subsídio teórico, o que fortaleceu sobremodo o processo deste projeto. 

Após as discussões dos textos, fizemos um encontro com a professora de Artes da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental de Arroio Grande, a qual firmou parceria com o 

projeto desde o princípio. A professora nos apresentou a matriz curricular para modelo 

híbrido de ensino, e em conjunto optamos por trabalhar com o 6° ano. Neste período 

escolar, vislumbramos mais possibilidades de utilizar o teatro por meio do rádio, e 

também por constatar que em sua matriz curricular havia maior possibilidade de trabalhar 

com as lendas gaúchas. 

A partir desta escolha, estabelecemos duas estapas para nosso processo, a primeira 

foi pesquisa e a adaptação e a segunda foi a gravação das lendas gaúchas. Esse trabalho 

iniciou em conjunto, mas durante o processo foi necessário pensar em outra estratégia, o 

que direcionou cada uma das participantes do projeto fazer uma pesquisa e uma gravação 

individual de sua lenda, previamente definida e compartilhar o resultado no dia do 

encontro do projeto. Diversas vezes foram feitas sugestões, recortes, mudanças, adição 

ou subtração de sons e de imagens sonoras, até chegar em um audio que contemplasse o 

desejado pelo grupo de pesquisa. 

Estabelecemos que cada uma das participantes escolheria uma lenda para 

trabalhar, mas de modo geral, a produção foi coletiva, pois todas contribuiram nas 

diferentes etapas do processo, auxiliando nas gravação, com sugestões, fazendo a voz de 

um personagem, na edição, o trabalho foi realizado em conjunto. 
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A maior dificuldade que o grupo encontrou foi de como fazer as edições dos 

áudios, isso resultou em diversas pesquisas e tentativas. Foi preciso utilizar variados 

aplicativos, um para fazer o corte, outro para a gravação e outro para a adição de sons. 

Outra dificuldade que surgiu no processo, foi encontrar um local e um horário, em casa, 

para que os “sons do cotidiano” não vazassem nos áudios, uma vez que não foi possível 

realizar estas gravações em um estúdio. Finalizadas as gravações, criou-se uma vinheta 

inicial e uma vinheta final, que apresentariam e finalizariam o programa de rádio 

intitulado “Celeiro das Lendas”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Compreendemos que a linguagem teatral no espaço escolar, aliados com a 

encadeamento de formação de professores, dão-se pelos processos, o que requer tempos 

e espaços. Neste sentido, durante o processo deste projeto, estabeleceu-se discussões 

necessárias para que alcançássemos resultados. Assim, foram feitos dois materiais em 

áudio. O primeiro material consiste nos áudios individuais, que contém a vinheta inicial, 

a lenda gaúcha e a vinheta final. O segundo material é o áudio em conjunto, no qual 

contém a vinheta inicial, as três lendas gaúchas e a vinheta final. 

Ao longo do projeto diversos objetivos foram alcançados, conseguimos 

desenvolver práticas pedagógicas da linguagem teatral através do rádio, utilizamos 

algumas técnicas da contação de histórias, trazendo características, ambientalizando e 

contando sobre o lugar onde se passava a história. Por conta da pandemia, das aulas não 

serem presenciais e não termos contato com os alunos e professores da escola, não foi 

possível realizar a capacitação de leituras dramáticas e nem produzir atividades adaptadas 

para o rádio, intenções que faremos em um momento oportuno. 

Estas trocas, compartilhamentos e diálogos, que se estabeleceram desde o início, 

foram fundamentais para compreender de maneira efetiva os processos formativos, pois 

como aponta Nóvoa (2010, p. 24), “pensar numa dupla perspectiva: caminhada do 

formador enquanto eu pensante e sensível que se convoca na sua construção pessoal e 

caminhada do formador na sua relação com os outros, ajudando-os a mobilizarem-se para 

o processo formativo.” Neste sentido o autor ainda afirma, 
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E quem forma o formador? As respostas são idênticas: o formador forma-se a 

si próprio, através de uma reflexão sobre os seus percursos pessoais e 

profissionais (autoformação); o formador forma-se na relação com os outros, 

numa aprendizagem conjunta que faz apelo à consciência, aos sentimentos e 

às emoções (heteroformação); o formador forma-se através das coisas (dos 

saberes, das técnicas, das culturas, das artes, das tecnologias) e de sua 

compreensão crítica (ecoformação) (NÓVOA, 2010, p. 24). 

 

A formação acontece pelas experiências, pelas reflexões de si e na relação com os 

outros e com o mundo. Esta reflexão leva-nos a pensar no devir de ser professor e dos 

processos formativos, mesmo em tempos de distanciamento social e da impossibilidade 

da presença física em um mesmo espaço, há possibilidade de criação e possibilidade de 

percorrer outros caminhos com a arte e a educação. 

 

CONCLUSÕES 

Em tempos pandêmicos percebemos o quão importante é se reinventar, estudar e 

pesquisar as diversas formas de fazer teatro e ser artista-professor(a). Com as aulas 

presenciais suspensas, professores fazendo envios de atividades, aulas online, o pouco 

lugar que a arte tinha nas escolas, estava desaparecendo ainda mais. 

O período pandêmico desestruturou o saber que tínhamos sobre o teatro, o qual, 

em nosso entendimento, se dava sempre pela presença. Por isso, o teatro por áudio, rádio, 

vídeo, ainda não estava inserido em nosso cotidiano. Inúmeras foram as vezes em que 

discutimos: o que fazemos, de maneira remota, é mesmo teatro? Refletir sobre o processo, 

após as pesquisas, as leituras, os áudios finalizados, nos leva a constatar que esta pergunta 

ainda paira em nossos pensamentos e processos formativos. O que nos mobiliza a investir 

em novas ações, que possam produzir outras perguntas, articulando diferentes saberes que 

envolvem as práticas com o teatro. 

Estamos constantemente nos modificando e nos adaptando aos acontecimentos. 

Já houve um tempo em que o teatro não poderia ser feito por mulheres, uma época que 

não havia luz como recurso cênico e agora estamos na época que não podemos atuar para 

um público que esteja presente em um mesmo espaço. Vivemos o distanciamento social, 

os tempos pandêmicos e estamos constantemente nos reinventando, estudando, 

pesquisando, fazendo e criando uma outra forma de teatro. 
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PROJETO “LEITURA LITERÁRIA NA FORMAÇÃO CONTINUADA”: 

DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

 
Daniela Aparecida Francisco1 

            

INTRODUÇÃO 

Apresenta-se, nesta pesquisa, o desenvolvimento de projeto de formação 

continuada de professoras em serviço intitulado “Leitura literária na formação 

continuada”, realizado em uma escola municipal localizada no interior do estado de São 

Paulo, que atende crianças da educação infantil, modalidade pré-escola.  O projeto foi 

elaborado pelas gestoras da unidade escolar, a partir da necessidade de formação 

continuada em serviço e objetivou estimular a leitura de livros literários entre as docentes, 

ampliando o repertório de leitura dos sujeitos envovlidos.   

A formação continuada dos professores e das professoras em serviço é uma 

temática constante nas discussões que envolvem a qualidade da educação, já que um 

grupo docente bem formado impacta positivamente no processo de ensino e de 

aprendizagem. Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 1996), em seu 

artigo 62, afirma que deverá ser garantida a formação continuada aos profissionais da 

educação também no local de trabalho. 

Considerando o compromisso da escola pública com a qualidade do ensino 

ofertado aos alunos e às alunas, há algum tempo desenvolve-se, nas dependencias da 

unidade escolar, sarau literário, com a participação de toda a comunidade. Para isso, 

muitas leituras teóricas e discussões sobre o tema da leitura e da literatura infantil fizeram 

e fazem parte da rotina da formação continuada das professoras, com o objetivo maior de 

formação de leitores e de leitoras da arte literária.  

Após algumas edições do sarau literário, a coordenação pedagógica percebeu a 

necessidade de não apenas discutir questões teóricas com as professoras, mas também de 

sensibilizá-las para a leitura literária. Em um momento de formação continuada com o 

grupo, ficou claro, pelos relatos e depoimentos, que a leitura literária restringia-se, muitas 

vezes, aos livros infantis e ou era sempre deixada para um segundo momento, caso 

houvesse disponibilidade e “sobrasse tempo”. No intuito de repertoriá-las com outras 
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leituras direcionadas ao público adulto, a coordenação pedagógica começou a ler, de 

maneira compartilhada, contos literários e posteriormente, livros narrativos, capítulo a 

capítulo, nos momentos de horário de trabalho pedagógico coletivo.  

Passaram-se quatro semestres e em 2020 as aulas e consequentemente as 

formações continuadas, mudaram de formato e tornaram-se remotas devido à pandemia 

de Covid-19. Com o novo modelo de interação, as leituras compartilhadas tornaram-se 

cansativas, já que os encontros aconteciam por meio de vídeo chamadas. Assim, nova 

forma de leitura literária foi adotada. A gestão da escola selecionava as obras literárias e 

determinava um tempo de leitura diário dentro da carga horária de trabalho pedagógico. 

As professoras faziam as leituras sozinhas, em suas casas, e no dia e horário estipulados, 

o grupo se reunia e realizava-se a tertúlia literária, também por vídeo chamada. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Gimeno Sacristán estuda a formação continuada dos professores e das professoras 

a partir de uma perspectiva crítica e reflexiva. De acordo com Sacristán (1999, p. 33), 

“[...] a educação não é algo espontâneo na natureza, não é mera aprendizagem natural, 

que se nutre dos materiais culturais que nos rodeiam, mas uma invenção dirigida, uma 

construção humana que tem sentido e que leva consigo uma seleção de possibilidades, de 

conteúdo, de caminhos”. Ao considerar as propostas de Sacristán, colocou-se a tarefa não 

apenas de incentivar a leitura das professoras, mas também de realizar o trabalho de 

curadoria das obras literárias a serem lidas. 

Antonio Candido, em seu texto O direito à literatura (2011), afirma que a literatura 

é fator indispensável de humanização, confirmando o homem na sua humanidade, pois 

atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente, tem papel formador de 

personalidade e humaniza devido à sua força poderosa de fazer viver. A humanização 

consiste em confirmar em nós traços que elencamos como essenciais, como o exercício 

da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das 

emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção 

da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do amor. 

Ieda de Oliveira (2003), ao refletir sobre a palavra “função” relacionada à 

literatura, defende que não é função da literatura ensinar, “[...] marcando a ferro e fogo, 
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ditando normas de conduta, ou seja lá o que for, mas educar, no sentido etimológico da 

palavra, conduzindo para fora do sujeito o que nele existe, contribuindo para, através do 

belo, ampliar sua pecepção de mundo e isso vale para todas as artes” (OLIVEIRA, 2003, 

p. 59). Ou seja, a leitura da literatura auxilia na formação continuada das professoras, 

porém isso acontece devido à ampliação da leitura de mundo dos sujeitos envolvidos. 

Em seu livro A literatura em perigo (2009), Tzvetan Todorov faz uma alerta sobre 

o perigo que a arte literária enfrenta, já que estamos com dificuldades em formar novos 

leitores. O que Todorov deseja e o que estudiosos e profissionais da educação desejam é 

que o texto literário auxilie na humanização das pessoas, mas para isso é preciso que seja 

lido. E como formar novos leitores, se os mediadores de leitura não o são? 

A coordenação pedagógica, junto com uma direção atuante, deve estimular a 

leitura literária no espaço escolar. As ações de formação pedagógica também são 

constituintes da administração da escola. Paro (2005) defende que apenas uma 

administração escolar reflexiva e intencional pode tornar-se um processo criador que 

auxilie no atendimento dos objetivos que impulsionam a transformação social. Assim, o 

projeto “Leitura literária na formação continuada” é também um instrumento que não 

apenas oferta leituras prazerosas e momentos estéticos às professoras, mas amplia seu 

patrimônio cultural e as prepara como seres humanos críticos, conscientes e capazes de 

atuar para a mudança social.  Saviani (1983) corrobora essa ideia, pois entende que 

dominar a cultura: 

 

[...] constitui instrumento indispensável para a participação política das 

massas. Se os membros das camadas populares não dominam os conteúdos 

culturais, eles não podem fazer valer os seus interesses porque ficam 

desarmados contra os dominadores, que se servem exatamente desses 

conteúdos culturais para legitimar e consolidar a sua dominação (SAVIANI, 

1983, p. 59). 

 

METODOLOGIA 

Os sujeitos envolvidos no projeto “Leitura literária na formação continuada” são 

também os sujeitos desta pesquisa qualitativa, apresentada aqui. O projeto foi 

desenvolvido no ano de 2020, com professoras de uma escola municipal de educação 

infantil, modalidade pré-escola, após o ensino ter se tornado remoto, devido à pandeia de 

Covid-2019. Aproximadamente a cada mês, uma obra literária era ofertada para leitura, 
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dentro da carga horária de trabalho das professoras. As leituras eram feitas durante os dias 

letivos, em uma média de cinco dias na semana, 10 a 30 páginas por dia, dependendo da 

estrutura material da obra. Após a leitura, realizava-se uma reunião por vídeo chamada 

para a tertúlia literária. 

Durante as reuniões, as professoras falavam sobre como tinha sido o 

desenvolvimento da leitura, os pontos positivos e/ou negativos do livro, as facilidades e 

as dificuldades encontradas e especialmente sobre a obra, o enredo, o autor, as surpresas, 

os medos, as angústias, os sentimentos e as emoções que a leitura suscitou. Eram sempre 

encontros muito prazerosos e, embora sempre ocorressem durante o horário de trabalho, 

oportunizavam momentos de lazer em meio às reflexões. Todos os sujeitos se 

expressavam, de maneira espontânea.   

Ao final do ano letivo, as professoras responderam um formulário no qual 

puderam elaborar suas opiniões e impressões em relação ao projeto, de maneira ampla e 

aberta sobre o que desejassem escrever. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A avaliação do projeto ocorreu durante o transcorrer das leituras, especialmente 

nos momentos de encontros, nas tertúlias literárias realizadas após a leitura de cada livro. 

Mas também ao término do ano letivo, por meio de formulário on-line, foi possível 

quantificar e qualificar as respostas dos sujeitos participantes. O quadro 1 apresenta, em 

ordem alfabética, as obras literárias lidas e discutidas no ano de 2020 e seus respectivos 

autores ou autoras.  

 
Quadro 01: Leituras literárias realizadas pelas professoras no ano 2020 e discutidas na tertúlia literária. 

Título da obra Autor/autora 

O deus das pequenas coisas Arundhati Roy 

Olhos d´água Conceição Evaristo 

O ódio que você semeia Angie Thomas 

O retrato de Dorin Gray Oscar Wilde 

Poesia completa de Manoel de Barros Manoel de Barros 

Sobre os ossos dos mortos Olga Tokarczuk 

Terra sonâmbula  Mia Couto 
Fonte: Própria (2021). 
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 Foi possível perceber que as professoras gostaram de ter a literatura como uma 

leitura, de certa forma obrigatória, dentro da carga horária de trabalho. Algumas delas 

relataram, nos encontros, que realmente fazia muito tempo que não se dedicavam a esse 

tipo de leitura, para o prazer e fruição estética. Outras mencionaram o fato de que o projeto 

devolveu-lhes o gosto e a rotina da leitura literária, já que o projeto, que envolvia o ato 

da leitura cinco vezes por semana, auxiliou na consolidação do hábito.  

 Devido à aceitação entre as professoras da unidade escolar, o projeto “Leitura 

literária na formação docente” está em fase de expansão experimental no ano de 2021, 

em desenvolvimento para todos os professores e todas as professoras da rede municipal 

que atuam na educação infantil – da creche à pré-escola –, e conta com a colaboração de 

gestores de outras unidades escolares. 

 

CONCLUSÕES 

 Em tempos de pandemia, a arte se faz mais necessária a cada dia. Para nós 

profissionais da educação, a pandemia também nos impôs novos desafios, o que gerou 

ainda mais tensões entre professores e professoras, de maneira geral. Foi preciso 

reinventar a docência.  

A educaçao não parou. Não se abandonou famílias, alunos e alunas à propria sorte. 

Assim, as professoras também não foram abandonadas. A gestão escolar acompanhou a 

implatanção do ensino remoto e transformou a formação em serviço, porém, como toda 

a educação, de maneira reinventada. O uso da tecnologia por si só não garante a inovação. 

É preciso criar. A tecnologia é um instrumento a favor da criatividade.  

Ter momentos de lazer durante o trabalho é algo que deve ocorrer, mesmo que de 

forma distanciada e a proposta pela literatura também supriu essa necessidade gerada pelo 

que estamos vivendo na sociedade.     

Parafraseando a escritora Ana Maria Machado, ofertar a leitura literária é um gesto 

de carinho e um ato de resistência. 
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FORMAÇÃO E PRÁTICA DOCENTE NA EJA 
 

Mara Rubia Aparecida da Silva1; Gilzimar Pereira Freitas Silva2; Shirlei Santos Cardoso3 

            

INTRODUÇÃO 

O artigo tem como objetivo geral identificar os saberes docentes dos professores 

para a Educação de Jovens e Adultos – EJA, no ensino fundamental anos finais, 

necessários para o desenvolvimento de uma prática pedagógica que podem contribuir 

para uma educação de qualidade analisando a formação de professores para uma docência 

qualificada para esse nível de ensino. Os professores da EJA se deparam diariamente com 

jovens que possuem um histórico de repetência, de abandono da escola, desmotivados 

com a instituição e com eles próprios, fatores que podem constituir num entrave para um 

possível sucesso escolar. O estudo aborda o perfil profissional e competências requeridas 

para o desenvolvimento docente, levantando as possíveis ações docentes, mais adequadas 

para rever as distorções e oportunidades de aprendizagem dadas aos alunos da EJA. A 

metodologia adotada para desenvolver o estudo estrutura-se em uma pesquisa 

bibliográfica com base em teóricos que discorrem sobre a temática. 

As práticas pedagógicas são um grande desafio, pois o educador consciente passa 

grande parte do seu tempo questionando e revendo conceitos, buscando dar o melhor a 

seus educandos. Por isso, o sonho e a utopia fazem parte da maioria desses docentes, e 

outros sentimentos como a esperança, que é uma arma importantíssima para a realização 

de certas aspirações. 

No Brasil, a formação de jovens e adultos comtenplou-se, quando se viu 

necessário profissionalizar a nova sociedade pós-escravidão, para a recente 

industrialização e urbanização do país. Deste período até os dias de hoje muito se foi feito 

para que a Educação de Jovens e Adultos fosse vista não apenas como uma forma de 

habilitação para o mercado de trabalho, mas como a formação de cidadãos críticos, 

reflexivos e autônomos. O papel do professor é de mediador desta formação, utilizando 

métodos de ensino adequados, possibilitando aos alunos a oportunidade de alcançarem 

cada vez mais um novo nível de conhecimento que satisfaça suas necessidades como 
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indivíduo de uma sociedade. Para que esse objetivo seja alcançado, têm-se a preocupação 

com a formação do professor, que deve ser contínua. A formação de professores voltada 

à EJA visa aperfeiçoar técnicas pedagógicas, metodologias de ensino que possibilitem a 

permanência desses educandos na escola, proporcionando-lhes um ensino significativo, 

que os levem à análise crítica dos fatos abordados em sala de aula e do seu meio social. 

A presente pesquisa justifica-se na proposta de entender a realidade processual da 

formação desses professores e sua práxis docente no contexto geral, a questão social, 

socioafetiva e emocional que envolve o processo de ensino e aprendizagem e a formação 

desses sujeitos formadores e estudantes. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O professor é um profissional que domina a arte de reencantar, de despertar nas 

pessoas a capacidade de engajar-se e mudar. Neste aspecto, entende-se que a formação 

do professor é indispensável para a prática educativa, a qual se constitui o lócus de sua 

profissionalização cotidiana no cenário escolar. Desse modo, compreender a formação 

docente incide na reflexão fundamental de que ser professor é ser um profissional da 

educação que trabalha com pessoas. Essa percepção induz este profissional de educação 

a um processo permanente de formação, na busca constante do conhecimento por meio 

dos processos que dão suporte à sua prática pedagógica e social. Neste sentido, a educação 

é um processo de humanização e, como afirma Pimenta (2002), é um processo pelo qual 

os seres humanos são inseridos na sociedade, complexo e repleto de paradgmas. 

Ser professor da educação básica no ensino fundamental é exercer um ofício, da 

mesma forma que um engenheiro, um advogado ou um médico exercem. Cada um dentro 

de sua área de formação e especialização, assim os professores também são profissionais. 

Mais ainda, os professores são profissionais do “saber”, do “educar”, responsável direto 

junto com a escola e a família, pela formação dos futuros cidadãos e profissionais. Nesse 

ponto de vista, podemos até afirmar que os professores são profissionais sociais. Nóvoa 

(2003) afirma que ser professor implica um corpo a corpo permanente com a vida dos 

outros e com a nossa própria vida. Implica um esforço diário de reflexão e de partilha. 

Nesse sentido, percebe-se que os professores devem desenvolver-se e adaptar os 

recursos disponíveis às necessidades de sua prática pedagógica, permitindo a transmissão 
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do conhecimento de forma agradável e de fácil assimilação. A EJA trabalha com a práxis 

e a realidade de cada aluno e suas diferenças, sejam elas econômicas, sociais, políticas e 

culturais que entrelaçam o processo educativo. 

 

Muitos adolescentes, jovens, adultos e idosos ingressam na EJA, trazem 

modelos internalizados durante suas vivências escolares ou por outras 

experiências. O modelo predominante é o da escola com características 

tradicionais, onde o educador exerce o papel de detentor do conhecimento, e o 

educando de receptor passivo desse conhecimento. Com base nesses modelos, 

muitos depositam na escola a responsabilidade pela sua aprendizagem. Há 

necessidade de romper com esses modelos e motivar a autonomia intelectual, 

a fim de que se tornem sujeitos ativos do processo educacional (PARANÁ, 

2005, p. 34). 

 

A formação recebida inicialmente, “inicia” os professores no ofício, mas grande 

parte de seu profissionalismo constitui-se progressivamente através de experiências 

práticas construídas por eles próprios e pela formação continuada, que os fazem adquirir 

conhecimentos sobre o que fazer e como fazer. Essas experiências e formação continuada 

podem ser advindas por imersão no ofício, formação acadêmica, os estágios para 

observação, leituras pertinentes, as iniciativas pedagógicas testadas e as inovações 

constituídas dentro de sua rotina de trabalho e que darão apoio à construção pessoal do 

professor profissional, seguidas da reflexão e da análise dessas ações. 

 

As instituições que se ocupam da formação de professores são instadas a 

oferecer habilitação em seus processos seletivos. Para atender essa finalidade, 

elas deverão buscar os melhores meios de satisfazer os estudantes 

matriculados. As licenciaturas e outras habilitações ligadas aos profissionais 

do ensino não podem deixar de considerar, em seus cursos, a realidade da EJA. 

Se muitas universidades, ao lado de secretarias de Educação e outras 

instituições privadas sem fins lucrativos, já propõem programas de formação 

de docente para a EJA, é preciso notar que se trata de um processo em vias de 

consolidação e depende de uma ação integrada de oferta dessa modalidade nos 

sistemas (CURY, Parecer nº 11/00, p. 37). 

 

A formação para o magistério transforma-se lentamente, proporcionando espaço 

cada vez maior aos professores de profissão, os quais se tornam parceiros dos professores 

universitários na formação de seus futuros colegas.  Nez e Zanotto (2006, p. 259) afirmam 

que pensar a formação de professores significa pensá-la como um continuum de formação 

inicial e contínua, entendendo também que a formação é, na verdade, autoformação, uma 

vez que os professores reelaboram os saberes iniciais em confronto com suas experiências 
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práticas, cotidianamente vivenciadas nos contextos escolares.  Com o intuito de 

desenvolver as habilidades em docência, o professor deve estar capacitado a refletir sobre 

suas práticas. Assim, o conhecimento do professor depende de uma reflexão prática e 

deliberativa. 

 

METODOLOGIA 

A realização do presente artigo deu-se a partir de pesquisa bibliográfica que “[...] 

constitui-se numa precisa fonte de informações” (SANTOS, 1999, p. 31). Sendo assim, o 

desenvolvimento dessa pesquisa demandou a análise de material bibliográfico, dentre os 

quais artigos e publicações de periódicos, onde foi encontrado o devido respaldo para a 

abordagem acerca da formação do professor da EJA para o trabalho com educandos com 

necessidades especiais. 

Diante da bibliografia pesquisada, ficou evidente que há carência de formação 

docente da EJA no contexto da Educação básica; os jovens e adultos ainda se constituem 

um público que carece de tratamento escolar adequado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Educação de Jovens e Adultos, de acordo com Silva (1996), representa uma 

possibilidade que pode contribuir para efetivar um caminho e desenvolvimento de todos 

os indivíduos, de todas as idades, cabendo ao professor na sua função de mediador do 

conhecimento, ter uma base sólida de formação. Sendo assim, planejar esse processo 

constitui-se uma grande responsabilidade social e educacional. 

Portanto, através do estudo, entendemos que o trabalho com pessoas jovens e 

adultas exige do professor, além da formação inicial que deveria ser a nível de graduação, 

a formação continuada, entendida como a capacitação em serviço, representada pela 

realização de cursos de suplência e/ou atualização dos conteúdos curriculares de ensino. 

O professor da EJA necessita dominar técnicas e metodologias capazes de não 

somente adentrar o universo dos educandos, como também de fazê-los compreender que 

sua busca por concluir os estudos vale a pena. Neste sentido, o principal objetivo da 

Educação de Jovens e Adultos é auxiliar cada indivíduo a tornar-se tudo aquilo que tem 

capacidade para ser. Segundo Silva (1996, p. 23), 
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O currículo é um dos locais privilegiados onde se entrecruzam saber 

e poder, representação e domínio, discurso e regulação. É também no currículo 

que se condensam relações de poder que são cruciais para o processo de 

formação de subjetividades sociais. Em suma, currículo, poder e identidades  

sociais estão mutuamente implicados. O currículo corporifica relações sociais. 

 

Neste processo educativo, podemos trazer como reflexão que o professor assume 

a relevante função de atuar como mediador entre o conhecimento e seus educandos. 

Assim, a profissão docente deve abandonar a concepção predominante no século XIX de 

mera transmissão do conhecimento acadêmico. A formação docente constitui-se, então, 

uma necessidade para o bom desempenho da prática educativa. E no que tange ao trabalho 

com a EJA, a formação docente aparece como uma premissa para a melhoria do processo 

de ensino-aprendizagem. 

Assim, cabe ao professor da EJA muito mais do que o domínio dos conteúdos 

constantes na matriz curricular, mas saber como engendrar tais conteúdos em sua prática, 

de modo que os educandos compreendam sua pertinência e tornem-se capazes de, pouco 

a pouco, construir os conhecimentos necessários não somente à sua progressão escolar 

como também à sua formação humana.  

A partir da Constituição de 1988, a Educação de Jovens e Adultos, em forma de 

supletivo, passou a ser um direito público, sendo-lhe ofertada obrigatoriamente. Na 

década de 1990, esta temática passou a ser mais discutida, tendo a educação da população 

como ferramenta para o desenvolvimento do país. Alfabetizar os adultos e incentivá-los 

a continuar os estudos é uma forma de garantir o direito à liberdade de expressão e 

comunicação na sociedade, de forma igualitária, em que todos, sem restrições, possam 

sentir-se de fato cidadãos interagindo com o meio. Por esse motivo, há uma preocupação 

com a qualificação de profissionais para desempenhar essa tarefa árdua. 

Cabe ao professor estimular esses alunos a reconhecerem na educação a ponte 

para a liberdade, para seu desenvolvimento intelectual perante a sociedade. O educador 

deve obter recursos didáticos adequados à realidade desses educandos, utilizando sua 

práxis, que para Paulo Freire era entendida como “ação + reflexão” (GADOTTI, 2006, 

p.48). 
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CONCLUSÕES 

Pelo exposto, diante da diversidade de saberes, avanço científico e tecnológico, 

da velocidade das mudanças no conhecimento, a escola, como instituição de formação de 

indivíduos deve priorizar o trabalho pedagógico através da interiorização de uma leitura 

de sua realidade em primeira instância e concomitantemente a sua problematização.  

Nesse sentido, a própria educação se fará por meio de conhecimentos válidos ou 

significativos. Por conhecimento significativo entendem-se aqueles conhecimentos que 

dão embasamento ao aluno, ao professor e pares para contextualizar sua realidade sem, 

no entanto, se esquecer das contribuições historicamente produzidas nos diversos campos 

do conhecimento e mais ainda ampliando a sua visão como sujeito histórico que faz a 

história e por ela também é responsável. Ninguém se torna um professor perfeito, aliás, 

aquele que se acha perfeito, e, portanto nada mais tem a aprender, acaba se transformando 

num grande risco para a comunidade educativa. 

Portanto, a EJA deve ser cada vez mais estudada e pesquisada, buscando levar 

novos recursos e contextualizando a prática educativa de cada sujeito aluno desse espaço 

repleto de uma consciência social e prática de vida. 
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ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E PROJETOS: UM PRIMEIRO OLHAR 

 
Cristina Aparecida Carvalho1; Selma Martines Peres2 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho é um recorte da pesquisa iniciada em 2020 no Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal de Catalão (PPGEDUC/UFCAT), 

cujo objetivo é analisar os saberes e fundamentos teóricos apresentados nos projetos de 

estágios obrigatório desenvolvidos no Curso de Pedagogia da UFCAT, voltados para o 

ensino da leitura e escrita, no primeiro ciclo do ensino fundamental I, no período de 

2009-2019. 

O estágio supervisionado é um componente obrigatório que articula a prática 

com as atividades do trabalho acadêmico, de modo a proporcionar aos graduandos 

experiências em ambientes escolares e não escolares que desenvolvem e consolidem 

ações éticas, conhecimentos e competências. O estágio nos cursos de Pedagogia assume 

um papel essencial para a formação integral do aluno, pois ele relaciona a teoria e a 

prática e insere os alunos nas instituições de ensino proporcionando a vivência com a 

realidade escolar. 

O Estágio de Licenciatura é uma exigência da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei no 9394/96), na qual dá a oportunidade de aliar a teoria à 

prática, tornando-se assim indispensável à formação profissional para o mercado de 

trabalho em que o estagiário irá atuar. Conforme a Lei no 11.788 de 25/09/2008 Capítulo 

I, Art. 1o: 

 

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que 

estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, 

de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos 

finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de 

jovens e adultos (BRASIL, 2008, s/p). 

 

Os estágios são relevantes à medida que seu propósito é fazer com que o 

aprendizado, os conhecimentos construídos ao longo do processo de ensino-
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aprendizagem no curso se constituam numa relação de unidade entre teoria e prática. 

Assim, no momento do estágio, o licenciado experiencia a vivência docente desses 

conhecimentos e saberes, a partir da supervisão de professores. Vale destacarmos que 

percepção e compreensão de unidade entre teoria e prática é ainda um grande desafio 

para os alunos e docentes. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O curso de Pedagogia vem buscando uma formação que associe a pluralidade de 

conhecimentos considerando as diretrizes específicas de formação de professores/as. Por 

isso, é relevante refletirmos sobre a formação do pedagogo/a e entender como elaborar e 

executar um currículo que atenda a essas necessidades dentro desta formação. Vinculada 

a essa concepção, Tardif, Lessard e Lahayel (1991, p. 229) mostram como acontece o 

“conflito com a realidade”. O educador, por vezes, tem o entendimento do ensino, do 

currículo e das experiências da formação profissional, mas tais conhecimentos nem 

sempre subsidiam os inúmeros confrontos em que o/a professor/a encontrará na sua rotina 

na realidade, muitas vezes tendo que enfrentar as limitações das habilidades adquiridas 

em sua formação. 

O estágio é o momento em que estudantes podem vivenciar e aplicar na prática, 

no cotidiano da área profissional na qual atuará, os seus conhecimentos teóricos que 

assimilou em sala de aula, aprimorando suas habilidades, competências e seus saberes. 

Assim, a elaboração do projeto de ensino desenvolvido no estágio obrigatório visa 

potencializar diferentes aprendizagens que se materializam naquela experiência prática 

de docência. O projeto de estágio potencializa ao estudante a reflexão acerca de suas 

intencionalidades pedagógicas, o que pretende executar e uma previsão acerca das 

finalidades a serem atingidas. Esse é um exercício de sistematização complexo que 

envolve diferentes conhecimentos, que vão desde os conhecimentos de conteúdo aos 

conhecimentos pedagógicos. Contudo, é preciso que se tenha uma dimensão política, 

histórica e cultural acerca da educação para essa organização do projeto e, ainda, 

compreender que essa formação se efetiva num movimento dinâmico e contínuo. O 

estágio nos cursos de Pedagogia assume um papel essencial para a formação integral do 

aluno, pois ele relaciona a teoria e a prática e insere os alunos nas instituições de ensino 
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proporcionando a vivência com a realidade escolar. Segundo Pimenta e Lima (2012, p. 

35), “A profissão do professor também é prática. E o modo de aprender a profissão, 

conforme a perspectiva da imitação, será a partir da observação, imitação, reprodução e, 

às vezes, reelaboração dos modelos existentes, na prática, consagrados como bons”. 

Assim, buscaremos focalizar na investigação em curso, o olhar para esses documentos 

que são os projetos de estágio no curso de Pedagogia, tendo como foco perceber as 

principais ênfases teóricas e metodológicas adotadas em relação à leitura e escrita. 

 

[...] as estagiárias, profissionais em formação, ganham possibilidades de 

experimentar e construir seu papel de “professor-pesquisador”, exercitando 

sua capacidade de ler a realidade, visualizar ou detectar as necessidades e, no 

processo coletivo de reflexão, ir arriscando propostas e alternativas de 

encaminhamentos. (OSTETTO, 2000, p. 22). 

 

O conteúdo trabalhado no campo da investigação de estágio a ser explorado pelo 

aluno de Pedagogia é uma estratégia, um processo e uma possibilidade de aprendizagem 

que pode ajudá-lo a desenvolver competências de investigação e desempenho. Esta 

remete a “supor que se busque novo conhecimento na relação entre explicações existentes 

e os dados novos que a realidade impõe e que são percebidos na postura investigativa” 

(PIMENTA; LIMA, 2012, p. 46). Tornar-se um campo de reflexão sobre a prática, 

possibilitando que acadêmicos desenvolvam ideias. Isso não só enriquece a pesquisa dos 

alunos, mas também pode ser feito não só nas instituições de ensino superior, mas também 

por meio de atividades em sala de aula. A esse respeito, Gomes (2009, p. 67) comenta 

que o estágio foi desenvolvido como: 

 

[...] atividade de aproximação com o campo profissional, por tratar-se de uma 

forma de inserção do mundo do trabalho e na área específica de atuação, de 

possibilidades de conexão entre teoria estudada e a prática observada nas 

instituições que acolhem as estagiárias, configurando-se, assim, como um 

passo importante na construção das identidades profissionais. 

 

Dessa forma, o projeto de estágio pode se constituir em ferramenta importante 

para a compreensão de como acontece a aquisição na área do conhecimento, das 

experiências e dos estudos, fundamentada em um processo organizado em que o professor 

vai aprimorando sua prática como docente, e para essa investigação, aqueles projetos 

dedicados à leitura e escrita.  
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Soares (2004) explicita que é preciso repensar as práticas de ensino utilizadas 

atualmente, nesse aspecto, a autora traz a discussão da relevância em se perceber os 

sentidos e as relações entre letramento e alfabetização. Ela aponta que letramento e 

alfabetização são dois conceitos diferentes, mas que não devem caminhar separadamente. 

 

[...] um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado; 

alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever; já o indivíduo letrado, 

o indivíduo que vive em estado de letramento, é não só aquele que sabe ler e 

escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura 

e a escrita, responde adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita 

(SOARES, 2000, p. 39-40). 

 

O ensino e a aprendizagem da leitura e a escrita é fundamental, haja vista que 

vivemos numa sociedade grafocêntrica e, portanto, não só basta saber a ler e escrever, 

mas fazer os usos sociais da leitura e da escrita. Assim, perceber as discussões trazidas 

nos projetos de estágio de um curso de Pedagogia pode contribuir para pensar acerca da 

formação não só dos licenciados, mas também dos alunos e da sociedade. 

 

METODOLOGIA 

As experiências de PIVIC e Residência Pedagógica impulsionaram nosso 

interesse a refletir sobre questões relacionadas ao ensino e aprendizagem da língua 

materna. Nesse trabalho iremos analisar os saberes e as concepções apresentados nos 

projetos e relatórios do estágio obrigatório, desenvolvidos no Curso de Pedagogia da 

Universidade Federal Goiás – Regional Catalão, atual Universidade Federal de Catalão – 

UFCAT, voltados para o ensino da leitura e escrita, no primeiro ciclo do ensino 

fundamental I. Dessa forma, a questão que orienta essa investigação é: quais os saberes e 

as concepções, na área de alfabetização e letramento, têm sido indicados nos projetos e 

relatórios do estágio obrigatório no Curso de Pedagogia da Universidade Federal de 

Goiás/ RC? 

A proposta metodológica para a investigação, em curso, se vincula a uma 

abordagem qualitativa, que visa, através da pesquisa científica, responder ou refletir 

acerca da problematização criada do tema escolhido. Segundo Severino (2000), a 

pesquisa científica parte, por meio da aplicação universitária, de três vértices: 
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De um lado, tem uma dimensão epistemológica: a perspectiva do 

conhecimento. Só se conhece construindo o saber, ou seja, praticando a 

significação dos objetos [...] assume ainda uma dimensão pedagógica: a 

perspectiva decorrente de sua relação com a aprendizagem. Ela é mediação 

necessária e eficaz para o processo de ensino/aprendizagem. Só se aprende e 

só se ensina pela efetiva prática da pesquisa. Mas ela tem ainda uma dimensão 

social: a perspectiva da extensão [...] (SEVERINO, 2000, p. 26). 

 

Diante do propósito de analisar os projetos de estágio do Curso de Pedagogia, da 

UFCAT, em especial aqueles que tratam da leitura e da escrita, a investigação se pautará 

no estudo bibliográfico e documental, haja vista que a principal fonte serão os projetos de 

estágio realizados pelos licenciados no período de 2009-2019. Além disso, vale destacar 

a investigação da legislação acerca de estágios e das diretrizes de formação do Curso de 

Pedagogia, bem como os estudos bibliográficos que fundamentarão a pesquisa.  

Vale aqui destacar que pesquisa documental se diferencia de pesquisa 

bibliográfica. Ainda que tenham similaridades, sua diferença está na natureza das fontes, 

conforme destaca Oliveira (2007): a pesquisa documental toma os dados primários, tais 

como relatórios, projetos, fotos, jornais, enfim, todo tipo de material que ainda não foi 

analisado, interpretado cientificamente; já a pesquisa bibliográfica, por sua vez, se dedica 

ao estudo e à análise de documentos de domínio científico, tais como teses, dissertações, 

livros, artigos de periódicos. 

Na análise documental, Cellard (2008, p. 296), no que diz respeito ao papel do 

pesquisador, afirma que “Em primeiro lugar, ele deve localizar os textos pertinentes e 

avaliar a sua credibilidade, assim como a sua representatividade”. 

No que diz respeito à utilização de documentos, Cellard (2008) apresenta que a 

pesquisa com documentos precisa ser conceituada e reconhecida para a produção de 

conhecimentos e, nesse caso, buscar fundamentos apresentando um campo de 

possibilidades, podendo ampliar a concepção de materiais da qual precisa se 

contextualizar a história e o meio cultural. Para que se compreenda melhor esse processo, 

fazem-se necessários três etapas para o desempenho de uma pesquisa documental: a pró-

análise, a organização do material e a análise dos dados coletados, processos esses que 

buscaremos executar nessa investigação. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As primeiras incursões bibliográficas têm nos mostrado o potencial acerca do 

estágio obrigatório como um dos fundamentos da formação do Pedagogo. O estágio se 

constitui em uma atividade que aproxima o licenciado com seu campo profissional, 

inserindo-o no mundo do trabalho e colaborando com a construção de sua identidade 

docente. De acordo com Pimenta, o estágio pode ser conceituado como uma 

“oportunidade de aprendizagem da profissão docente e da construção da identidade 

profissional” (PIMENTA, 2004, p. 99). 

Percebemos, também, a relevância de uma formação que leve em consideração os 

sentidos da leitura e da escrita, o que exige do professor um ensino que tenha a 

preocupação de proporcionar aos seus estudantes a aquisição e o uso social da leitura e 

da escrita. 

 

CONCLUSÕES 

Por fim, a investigação em andamento está na fase de revisão bibliográfica e 

revisão do projeto. O exercício de revisitar teóricos da área da alfabetização, leitura e 

escrita, bem como formação de professores/as vem proporcionando-nos relevantes 

contribuições para embasar a investigação com mais segurança. Os estudos 

metodológicos acerca das investigações documentais têm nos mostrado a importância no 

trato com as fontes e o cuidado ao nos debruçarmos sobre os documentos produzidos 

pelos cursistas de Pedagogia, como é o caso do projeto e dos relatórios de estágio. 
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CONTRIBUIÇÕES DO APORTE TEÓRICO DE FLORESTAN FERNANDES 

PARA PENSAR O COMPLEXO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA 

UFRJ 
 

Rafaela Domingues Pereira1; Roberto Carlos Schiffler Neto2 

            

INTRODUÇÃO 

Este trabalho busca se inscrever nas urgências e na atualidade do debate da 

educação pública brasileira. Como se sabe, Florestan Fernandes (1920-1995), em sua 

trajetória como professor, acadêmico, educador e militante, legou, como um dos 

intérpretes do Brasil (COUTINHO, 2011), uma profunda e original análise sobre o país e 

suas instituições sociais, entre elas, a educação. Marcado em sua fase madura, que sua 

própria trajetória acadêmica o levou ao marxismo, suas contribuições fecundam o olhar 

sociológico sobre as contradições presentes na sociedade brasileira, marcadas, entre 

tantas provocações teórico-empíricas, no desenvolvimento dependente do capitalismo 

brasileiro, na heteronomia cultural e nas estratégias políticas de superação da sociedade 

de classes e da autocracia burguesa, dentre essas, as perspectivas de revolução dentro da 

ordem e contra a ordem (TÓTORA, 1999). 

Por outro lado, no Brasil do presente, as contradições içadas desde meados da 

década de 2010 até os dias atuais, sobretudo marcadas pelo impeachment ilegítimo de 

2016 (LEHER e SANTOS, 2020) contra a presidente democraticamente eleita, Dilma 

Rousseff, evidenciam uma série de reformas antipopulares cujo cerne do problema se 

configura, na prática, na retirada de direitos sociais e na ascensão de políticas neoliberais 

e de esvaziamento do Estado, especialmente agravadas neste período de pandemia. Em 

tal cenário, mais do que nunca, a análise florestaniana se anuncia como aporte para 

compreender os conflitos de natureza infraestrutural e superestrutural, bem como pode 

ser utilizado na busca de respostas, assumidamente inspiradas nesse acadêmico-militante. 

É nesta direção que este trabalho se propõe investigar, à luz das categorias 

propostas por Fernandes, o Complexo de Formação de Professores (CFP) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A hipótese aqui adotada é que analisar 

o CFP, a partir da perspectiva teórica mencionada, pode dar relevo a uma importante 
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tarefa ensejada pelo CFP por dentro e contra a ordem estabelecida. Assim, neste trabalho, 

buscamos responder à pergunta: Como a produção florestaniana nos auxilia a 

compreender o projeto e os desafios assumidos pelo CFP da UFRJ? 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A argumentação teórica deste estudo parte da trajetória acadêmica-militante de 

Fernandes e se baseia em seu legado conceitual combinado às estratégias políticas 

oriundas de sua práxis político-pesquisadora. Nesta investigação, buscamos construir um 

olhar sociológico em que habita o Complexo. Para isso, nos apoiamos em categorias 

assumidas ou formuladas por esse intelectual, especialmente as quais nos permitem 

refletir sobre a conjuntura brasileira e a implementação do CFP na UFRJ, a saber 

heteronomia cultural, autocracia burguesa, revolução dentro e revolução contra a 

ordem. 

 

METODOLOGIA 

No que se refere à metodologia adotada nesta pesquisa, que se trata de um estudo 

teórico com a pretensão de analisar o caso concreto do CFP da UFRJ, nosso primeiro 

movimento foi identificar categorias florestanianas relevantes para o nosso recorte 

temático. A seguir, levantamos a literatura existente sobre o CFP e os documentos 

institucionais relativos à sua implementação. Por fim, neste trabalho, aplicamos 

categorias de Florestan Fernandes, em diálogo com a literatura acerca do CFP, a fim de 

analisar este projeto e seus compromissos. 

 

O COMPLEXO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UFRJ À LUZ DA 

TEORIA FLORESTANIANA 

A formação de professores sempre foi uma das preocupações da UFRJ ao longo 

de seus 100 anos de história. Recentemente, em 2016, foram realizadas uma série de 

movimentações que levaram à institucionalização de seu Complexo de Formação em 

2018, uma rede integrada (entre a instituição, a Secretaria Municipal de Educação do Rio 

de Janeiro e escolas da rede básica), anunciada como um “terceiro espaço” (NÓVOA, 

2017, p. 4) de formação inicial e continuada de seus licenciandos e de profissionais que 
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já atuam nas escolas públicas. O objetivo do CFP é proporcionar um novo lugar 

institucional de formação docente (GABRIEL; LEHER, 2019). Por outro lado, a 

conjuntura atual, como destaca Gabriel e Leher (2019), impõe ainda mais desafios ao 

projeto. Como é dito em Teixeira, Basílio e Silva (2020, p. 1162), o Complexo: 

 

(...) se configura como uma ação universitária que, diante da constatação da 

necessidade de mudanças profundas internas na própria UFRJ e em diálogo 

com a sociedade e outras instituições responsáveis pela formação docente, 

assume um papel de resistência e proposição, no sentido de construir um novo 

olhar para a formação docente, no qual o conhecimento profissional é 

concebido como fruto da práxis, da construção coletiva, das interseções 

possíveis e de inúmeros desafios. 

 

Em vista disso, a teoria florestaniana nos auxilia a analisar o CFP como um espaço 

inserido em um contexto de disputas em torno da democracia, representatividade, 

educação pública, formação docente e profissional e, ao mesmo tempo, como uma 

instância que se propõe a disputar estes próprios paradigmas dentro da Universidade e do 

país, já que o marxismo mobilizado por Fernandes pode, heurísticamente, auxiliar na 

análise da complexidade das contradições da realidade material, por meio da identificação 

de elementos estruturantes que atravessam e agitam a luta de classes, visto que 

instituições, inclusive as da educação, movem-se como Aparelhos Ideológicos de Estado 

(ALTHUSSER, 1980). 

Como se sabe, Fernandes se apropria dos pressupostos marxistas para analisar o 

Brasil inserido no sistema do capitalismo internacional (LEHER, 2012). Este raciocínio, 

expresso em A Revolução Burguesa no Brasil (1975), possibilita compreender o país 

como capitalista e suas frações burguesas dependentes das frações hegemônicas do 

capitalismo. Tal raciocínio também é contributivo, em macroanálise, para que se entenda 

como as relações sociais são compreendidas em uma sociedade, isto é, como os 

indivíduos se situam diante da realidade material e em meio à luta de classes, já que a 

capacidade representativa dos interesses do capital reproduzidos por elas é um marco do 

acirramento de conflitos superestruturais. Portanto, focalizar o CFP não é apenas olhar 

para suas próprias circunstâncias, mas, dialeticamente, salientar as contradições presentes 

na sociedade brasileira. 

O processo de produção das vivências societárias pode também ser diagnosticado 
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no tecido de influências culturais que a sociedade se inscreve. Nesta seara, destaca-se a 

conceituação de heteronomia cultural. Esta categoria é fundamental para situarmos, 

inclusive, a ausência de um elevado projeto educacional fincado em um ideal de nação 

autônoma (LEHER, 2012), pois, nas dinâmicas sistêmicas capitalistas, a heteronomia 

cultural poderia se caracterizar como a influência dos elementos externos que atrasam o 

desenvolvimento econômico, político, social, ideológico e moral da democracia 

brasileira. Importante relembrar que pensar qualquer projeto educacional inscrito no 

interior da universidade pública é, simultaneamente, refletir sobre a democracia brasileira 

e sobre a consolidação dos interesses de seu próprio povo. É nesse sentido amplo, 

portanto, que o Complexo da UFRJ se inscreve. 

Segundo Tótora (1999, p. 120), “no Brasil, como se viu, nunca existiu uma 

democracia burguesa, mas sim uma democracia restrita aos setores dominantes, com 

controle e opressão às classes populares e trabalhadoras”. Assim, diante da ausência de 

uma burguesia nacionalmente identificada com as reais necessidades democráticas, 

firmava-se a visão de uma autocracia responsável pelas conduções políticas locais, ou 

seja, as frações burguesas locais, incapazes de promover uma revolução burguesa 

clássica, modernizaram o Brasil diante dos interesses das burguesias hegemônicas do 

capitalismo internacional. Ainda de acordo com Tótora, esta problemática, ao 

impossibilitar a concepção da democracia como instituição consolidada na sociedade 

brasileira, impunha, na análise de Fernandes, uma reflexão sobre a própria questão 

democrática de modo político-teórico, na busca de identificações e de saídas estratégicas 

para este entrave: 

 

[...] se, por um lado, o desenvolvimento capitalista nos países periféricos não 

adquiriu facetas nacionais e democráticas, foi em razão de ter a burguesia 

imposto sua dominação sem uma contestação popular que lhe impingisse 

temor (Fernandes, 1976, p. 281). Porém, por outro lado, as transformações 

estruturais da economia capitalista e a organização da sociedade de classes 

abalarão o monopólio do poder social, econômico e político da burguesia 

(Fernandes, 1976, p. 287). O mais sugestivo das conclusões do autor é que se 

a burguesia dos países de capitalismo hegemônico lideraram uma revolução 

nacional democrática, nas nações periféricas suas burguesias perderam a 

oportunidade histórica de construir uma democracia sob sua hegemonia. 

Assim, caberá às classes subalternas liderar o processo da revolução 

democrática. Tal revolução poderá ser dentro da ordem – isto é, nos marcos de 

uma sociedade capitalista – ou contra a ordem, no sentido do socialismo 

(TÓTORA, 1999, p. 113). 
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A dialética da revolução dentro ou contra a ordem, presente nas problemáticas 

encaradas por Fernandes, é uma das extrações teóricas que torna possível a compreensão 

do movimento ensejado pelo CFP. O conjunto dentro e contra a ordem se anuncia como 

uma estratégia de enfrentamento à autocracia diretiva do capitalismo dependente e 

propõe, à luz da perspectiva florestaniana, a construção de uma nova sociedade por dentro 

da sua estrutura capitalista e por meio do desenvolvimento superestruturante das 

consciências dos agentes imersos na ordem heteronômica do capitalismo dependente. 

Todo o processo gerido e observado no interior do CFP, que pode ser conferido em Nóvoa 

(2017), Gabriel; Leher (2019) e Teixeira (2020), constata uma capacidade institucional 

de rupturas e construções de novas relações, em torno do seu objetivo de formação de 

professores pautada nos valores de uma sociedade democrática, em que a educação 

pública de qualidade possa confluir com a sua emancipação. 

À esteira dos retrocessos econômicos, políticos e sociais dos últimos anos, o CFP 

se engaja à sua maneira em um “terceiro espaço” como diz Nóvoa (2017), e, à luz do 

aporte florestaniano, como uma estratégia dentro e contra a ordem vigente para a 

construção da democracia brasileira. Desse modo, o CFP pode ser entendido como um 

espaço de transformação social dentro da ordem, haja vista que a universidade pública, 

embora possuidora de sua autonomia “didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial”, segundo o artigo 207 da Constituição Federal, mas que ao 

mesmo tempo não está livre de se configurar como um Aparelho Ideológico de Estado 

(ALTHUSSER, 1980) – porém, em função desta própria autonomia em articulação com 

a Resolução nº 2 do Conselho Nacional de Educação, do dia 01 de julho de 2015 

(GABRIEL; LEHER, 2019, p. 220) – possibilitou o surgimento do CFP da UFRJ por 

meio de muita luta da comunidade local e do comprometimento com a educação pública 

(GABRIEL, 2019). 

Além disso, o CFP se estabelece como elemento de transformação contra a ordem, 

pela possibilidade do desenvolvimento de autonomia e autoconsciência dos licenciandos, 

em face das práticas e das redes internas possibilitadas pela iniciativa em si, a exemplo 

da proposta de formação inicial dos estudantes dos cursos de licenciatura da UFRJ e, 

também, de promoção de formações continuadas que favoreçam os professores da escola 
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pública, conforme estabelecido no documento do Comitê Provisório de Instalação do 

Complexo de 2018. 

Este conjunto de ações é, portanto, compreendido como estratégias de acirramento 

frente a um projeto democratizante de sociedade que passa pela educação pública e, desta 

forma, comprometidas dentro e contra a ordem com um possível desenlace a favor da 

construção da segunda natureza (ZANELLA, 2001) dos envolvidos na formação inicial e 

continuada possibilitada pelo CFP para contribuir com a revolução democrática no país. 

Na atual sociedade brasileira cujo capitalismo dependente ainda vigora e opera a favor da 

autocracia burguesa acirrando cada vez mais as contradições em torno da luta de classes, 

a educação pública, seja ela de nível básico ou universitário, é um instrumento de 

transformação política. Assim, se apresenta o Complexo de Formação de Professores da 

UFRJ, enquanto uma rede de transformação da realidade social. 

 

CONCLUSÕES 

Conforme evidenciado neste trabalho, o CFP da UFRJ pode ser caracterizado à 

luz do aporte teórico proporcionado por Florestan Fernandes como um instrumento da 

Revolução Democrática, o qual busca, pelas ações ensejadas dentro e contra a ordem, o 

estabelecimento das urgentes transformações requeridas pela sociedade brasileira. Em 

resumo, como um instrumento dessa Revolução, o CFP chama para si o desafio de intervir 

em três esferas: na institucional que compreende a educação pública, a universidade e a 

escola; na docência e na formação inicial e continuada relegada aos professores; e na 

política por intermédio da revolução dentro e contra a ordem e do desenvolvimento de 

novas consciências. 

Nesse sentido, o Complexo não enfrenta somente problemáticas relativas à 

profissão docente stricto sensu, mas lança um olhar mais amplo e estrutural para o todo 

da sociedade brasileira, já que, como nos mostram a vida, a obra e a militância de 

Florestan Fernandes, os momentos de acirramento das contradições sociais demandam 

transformações tanto na esfera da infraestrutura como da superestrutura. Deste modo, 

reenfatizamos a atualidade da produção florestiana para pensar o Brasil de hoje e para 

analisar as problemáticas do campo da educação. Por fim, chamamos a atenção para o 

fato de que as tarefas encaradas pelo CFP da UFRJ não são simples, pois se ligam ao 
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enfrentamento dos grandes desafios que estão colocados para toda a sociedade brasileira 

da atualidade, mas, como instiga Florestan, “contra as ideias da força, a força das ideias”3. 
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FORMAÇÃO DOCENTE: PRÁTICA DE LIBERDADE E INSUBMISSÃO 
 

Pollyana Abadia Vargas1; Maria Juliana Dias2 

            

INTRODUÇÃO 

A configuração da sociedade atual representa novos desafios para a educação, 

sendo assim a formação de professores passa por inúmeras e substantivas reformulações 

e inovações. Tais contextos e demandas dirigidas pela sociedade acabam por repercutir 

na figura do professor. A prática docente tem sido repensada continuamente num lócus 

de formação e exercício da docência como fator imprescindível a superação das 

dificuldades encontradas pelos alunos em formação. 

De acordo com Costa(2002) a realidade atual requer uma educação escolar 

pautada em princípios éticos, valores e aprendizagens significativas à vida do educando, 

o que viabiliza a formação holística do mesmo, preparando-o para o mercado de trabalho 

e a vida em sociedade. Freire (1996) afirma que no âmbito dos saberes pedagógicos a 

formação docente é elemento constitutivo que visa extrapolar as práticas cristalizadas que 

coadunam-se na capacidade de formar a capacidade crítica, autônoma, sua insubmissão. 

Conforme Nóvoa (1997) é necessário valorizar paradigmas de formação e 

preparação do docente que permeiam uma prática reflexiva, a reelaboração dos saberes 

iniciais em confronto com a prática vivenciada. O saber docente deve estar imbricado à 

auto-formação e qualificação do desenvolvimento profissional, no qual o professor é 

protagonista das praticas educativas positivas. 

Partindo desse pressuposto é preciso pensar que esta temática coloca em desafio 

na formação dos docentes, numa perspectiva de como incultir projetos e propostas 

científicas e práticas que possibilitem a participação ativa do docente? 

Zabalza (2004) acrescenta que a formação continuada reverbera o questionamento 

de nossos limites, assim como a problematização de nossos atos de forma a reinterpretar 
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nossa posição e práticas cotidianas reavaliando os programas e planos que chegam em 

nossas escolas. Baseado nisso surge as inquietações e desejos por investigar a importância 

dos saberes e práticas pedagógicas construídas pelos professores para consolidar as 

aprendizagens dos alunos. Larrosa (2004) afirma que a função docente centra-se em 

auxiliar os alunos a encontrar verdades por meio de suas experiências, o papel do 

professor é ser um intelectual no sentido político, que prepare o aluno para a compreensão 

da realidade e do debate público. 

Portanto é primordial para os cursos de formação propor uma reflexão sobre a 

importância de se constituir um professor pesquisador, que possuam referenciais teóricos 

no qual a prática produz novos conhecimentos em um processo que deve ser dinâmico e 

permanente. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A formação docente, competências necessárias ao fazer docente 

As discussões sobre a atuação docente desencadeiam como um dos seus aspectos 

a questão dos saberes que se configuram no exercício da docência. Perrenoud (2001) 

enfatiza que uma formação de qualidade proporciona ao professor uma prática vivencial 

em sala mais competente, libertadora e reflexiva. O conhecimento do professor, segundo 

Cunha (2002) se constrói na sua atuação da docência, se faz na leitura crítica diária. A 

formação docente transcende o ato interno da sala de aula, uma vez que a sociedade se 

encontra em constante transformação no mercado de trabalho e na educação, onde surge 

a necessidade de incutir novas tendências e abordagens para a formação do professor. No 

contexto atual exige-se uma formação relacionada a ideia de aprendizagem, formação 

contínua, uso das metodologias ativas, ousadia e a construção de diversos saberes no 

sentido de provocar inovação na construção de novos conhecimentos que serão suporte 

às estratégias docentes. 

Os novos paradigmas segundo Zabalza (2004) abrem-se a flexibilização para a 

compreensão de quais competências são necessárias aos docentes, suas práticas diárias, 

contextualizadas, sem recortes disciplinados e despartamentalizados do conhecimento, 

fundamentados na formação continuada, constituindo a educação um caminho possível 

de ser descrito plenamente antes da realização, repolitizar docentes e discentes com vistas 
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a construção da autonomia e criticidade perante a sociedade. Soluções inovadoras e 

criação dos espaços híbridos na formação universitária de professores, onde o 

aprendizado acadêmico se conecta com a experiência da escola, cruzando a fronteira da 

escola para o desenvolvimento da educação democrática. É necessário ressignificar o 

saber docente, o conhecimento, a cultura e sua diversidade. Conforme Freire (1996) 

ensinar, aprender e pesquisar legitimam-se no ciclo gnosiológico em que consiste o ato 

da docência-discência, no processo de autoformação do docente, em que se configura a 

consecução de organizar, dirigir e administrar aprendizagens. Para Feldmann (2004) a 

formação docente se torna referência fundamental na dimensão da reconstrução 

permanente da identidade profissional e pessoal, sendo vista como um processo dinâmico 

reagente das transformações da sociedade. Tal relevância se dá pela valorização de 

paradigmas sob a reflexão de que o profissional da educação lidará diretamente com a 

formação de valores, posturas, saberes e atitudes dos seres humanos. 

Freire (2005) contempla a formação do docente como a mola propulsora para o 

desenvolver da consciência de um ser humano inacabado, sendo que por meio de uma 

educação dialógica e libertária que se faz uma prática pedagógica no tocante da qualidade 

educativa, na qual o professor é visto também como alguém que aprende a aprender. 

Dentro dessa perspectiva, com a popularização da tecnologia digital, o processo de 

enfrentamento a Pandemia Covid-19, foi necessário um ressignificar da prática 

pedagógica, exigindo uma formação que articule os dilemas do ensino às questões no 

âmbito da formação científica e a formação dialógica com a própria sociedade, 

relacionada a ideia de aprendizagem, uso das metodologias ativas, ousadia e a construção 

de diversos saberes no sentido de provocar inovação na construção de novos 

conhecimentos que serão suporte às estratégias docentes. Lima (2009) enfatiza que os 

conhecimentos que influenciam nas decisões pedagógicas dos professores em sala 

compreendem que o processo de desenvolvimento profissional e interpessoal do professor 

está entrecruzado com uma realidade na dimensão política, social, emocional, cultural e 

cognitiva. 

Dentro dessa perspectiva Freire (2003) destaca o envolvimento interpessoal entre 

docentes e discentes, uma vez que para construírem um percurso com significados 

notórios de aprendizagem é necessário que os atores envolvidos nesse processo estejam 
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envolvidos em um diálogo aberto, transparente, liberto da necessidade de desenvolver 

papeis preestabelecidos. Enfim, a formação docente deve constituir saberes entrelaçados 

a ação-reflexão em prol de um fazer pedagógico eficiente. Chalita (2001) considera de 

suma importância trabalhar habilidades cognitivas e afetivas relacionadas às práticas 

diárias, absorvendo conhecimentos contextualizados a fim de auxiliar no desenvolver das 

aptidões e competências necessários à prática docente. 

 

Formação continuada: uma perspectiva de melhorias na prática docente 

Muitos anseios e inquietações estão presentes ao longo do exercício da docência. 

Um bom profissional da educação, consciente do seu trabalho requer uma formação 

continuada, prima de uma busca incessante pelo saber, haja vistas a inovação e melhoria 

de sua prática pedagógica. De acordo com Costa (2002) a implementação de uma 

formação continuada visa mudanças de paradigmas, cognições e práticas com concepções 

inovadoras, que oferecem informações, conteúdos, trabalhos que permitirão aos docentes 

o domínio de novos conhecimentos e transformação de posturas e formas de agir. 

Imbernón (2001) salienta que as mudanças estabelecidas pela sociedade exigem uma 

formação contínua do professor com a finalidade de aperfeiçoar o seu desenvolvimento 

pessoal, profissional e social, numa perspectiva de que a melhoria da qualidade da 

educação permite um maior desenvolvimento da sociedade. 

O processo de formação continuada possibilita aos professores a obter consciência 

das delimitações do fazer pedagógico, bem como a busca de sua autonomia. Chalita 

(2001) ainda considera que pensar em educação é expressar sobre a única alternativa 

política e social para que este país encontre a dimensão de sua grandeza e para que o povo 

que aqui vive encontre sua dignidade. 

Perrenoud (2001) enfatiza que as competências e habilidades necessárias à 

profissionalização docente devem apresentar rupturas com os modelos tradicionais no 

qual o professor adquira capacidades para transformar sua prática face a incentivar seus 

alunos a construir habilidades que permitam produzir e usufruir dos bens culturais, sociais 

e econômicos. Feldmann (2004) afirma que a formação continuada pode ser concebida 

como uma reconstrução permanente da prática pedagógica sob a relevância da identidade 

pessoal e profissional do professor. Se faz de suma importância por representar um 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

trabalho efetivo e de reflexividade crítica sobre o fazer docente. Dentro dessa premissa é 

possível constatar que a formação docente norteia o domínio dos saberes acumulados na 

formação inicial, no exercício da docência e se refere aos conteúdos e de que forma se 

deve ensiná-los. A profissionalidade docente engloba as esferas sociais, cognitivas e 

afetivas pautada numa reflexão dialética e constante da prática pedagógica, visto que é 

essencial para complementar, reproduzir e transformar o aprendizado escolar. 

 

METODOLOGIA 

A presente pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica onde serão utilizados 

como fonte e materiais de pesquisa, livros, manuais, dissertações, teses e pesquisas em 

base de dados como: CAPES, SCIELO E GOOGLE Acadêmico. Segundo LAVILLE; 

DIONE 1999, a pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, páginas de web site. De cunho qualitativo, a pesquisa não tem como objetivo 

obter nenhuma representatividade numérica. Ela visa aprofundar a compreensão sobre a 

temática pesquisada dentro do espaço escolar e perante o grupo social de professores que 

atuam na escola regular com alunos autistas, bem como os saberes teóricos e práticos 

fundamentais para o trabalho com a disciplina de matemática voltada para esse público. 

Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa aborda um emaranhado de significados, 

motivos, crenças, valores e atitudes com enfoque na realidade social, nas relações e na 

influência dos fenômenos sob essa realidade pesquisada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após revisitar a literatura sobre a formação docente foi possível perceber que no 

exercício da docência ainda existe muitos projetos pedagógicos restritos e limitados em 

termos científicos e conceituais. A proposta desse trabalho sucedia uma investigação 

sobre a importância de um processo de formação de professores de forma contínua com 

práticas que estabeleçam uma formação que articule contextos sociais dos alunos e perfis 

dos acadêmicos, intento à modalidade de formação continuada. Vislumbrou conhecer e 

desvelar os processos formativos que corroboram com o pensamento de Freire (2002) 

sobre a importância do professor pesquisador, mediador, no qual consiste em reconhecer 
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que a formação docente, irá auxiliar a competência pedagógica, dinamizando a 

proliferação desconexa de incursões impensadas ou despropositadas.  

 

CONCLUSÕES 

Após a construção deste trabalho, foi possível concluir que conforme Freire 

(2002) investigar a formação docente é considerar o ser humano como inconcluso e a 

aprendizagem é dinâmica e deve-se ter consciência de que não possui finitude. No 

entanto, toda a complexidade do contexto educacional centra-se na formação docente e 

como este realiza a sua prática e constrói situações de aprendizagens. Nesse sentido a 

pesquisa não só abordou a influência da formação docente para esse profissional como 

também contemplou o uso de suas práticas e competências pedagógicas em prol de uma 

aprendizagem significativa que vise à formação holística do educando. Enfim, a formação 

docente deve constituir saberes entrelaçados a ação-reflexão em prol de um fazer 

pedagógico eficiente, pautado em seu papel civilizacional. Palú e Schutz (2020) considera 

de suma importância trabalhar habilidades cognitivas e afetivas relacionadas às práticas 

diárias, absorvendo conhecimentos contextualizados a fim de auxiliar no desenvolver das 

aptidões e competências necessários à prática docente, fomentando uma maior 

competência intercultural, tornando-os globalmente competentes. 
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INVESTIGANDO PERCEPÇÕES E AÇÕES DE PROFESSORES SOBRE 

AGRESSIVIDADE INFANTIL 
 

Karoline Rosa de Araújo1; Janaina Cassiano Silva2 

            

INTRODUÇÃO 

O interesse pela temática da agressividade infantil se deu a partir de experiências 

profissionais com alunos do ensino fundamental, ao se deparar com situações e não saber 

como lidar com elas. Deste modo, neste trabalho, trazemos dados parciais de nossa 

pesquisa de Mestrado, em andamento, que contemplará discussões relacionadas à queixa 

escolar trazendo como objetivo compreender como é tratada as reações agressivas na 

relação professor/aluno, verificando como essas manifestações afetam o ensino-

aprendizagem, além de identificar quais as práticas educativas dos professores que 

auxiliam no enfrentamento das agressões dos alunos em sala de aula. 

Vale ressaltar que é um assunto recorrente principalmente nas escolas de 

Educação Infantil; os educadores enfrentam dificuldades em lidar com esse tipo de 

situação, optando em deixar a criança de castigo ou mandar para a coordenação, sendo os 

familiares os mais culpabilizados por estes comportamentos. A expansão da Pandemia da 

COVID-19 em todo o Brasil resultou no fechamento das escolas fazendo com que os 

alunos se isolassem dentro de suas casas com aulas remotas e perdendo o contato com o 

núcleo escolar e colegas. Consideramos que, ao retornarem às escolas, estas crianças 

poderão apresentar dificuldades na readaptação por conta do tempo longe da instituição, 

ocasionando como consequência aumento nas queixas escolares e, mais especificamente, 

nas suas relações socioemocionais. Dessa forma, entendendo que a temática é relevante 

para as práticas educativas, o trabalho discutirá as ações dos professores sobre 

manifestações agressivas, dentro do núcleo escolar das crianças atendidas com queixa 

escolar no Centro de estudos Aplicados de Psicologia (CEAPsi) da Universidade Federal 

de Catalão (UFCAT). 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para Shuare (2017), psicólogos e filósofos contemporâneos consideram a 
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importância dos seguintes momentos para a Psicologia: a concepção materialista 

dialética, a teoria do reflexo, a categoria atividade e natureza social do homem. A primeira 

é importante para a investigação e explicação dos fenômenos que a Psicologia estuda; a 

segunda é um dos aspectos básicos da Filosofia Materialista-Dialética sendo que os 

reflexos condicionados são elementos essenciais para o funcionamento do sistema 

nervoso; a terceira se baseia em um procedimento de objetivação do subjetivo: sua análise 

permite penetrar no mundo interior do ser humano; a quarta coloca a sociedade como a 

criadora do homem: ele não é só objeto, é sujeito das relações sociais, sendo o produto 

do núcleo social. 

Neste trabalho utilizamos como referencial teórico a Teoria Histórico-Cultural, 

especialmente nos trabalhos de Vigotsky e seus interlocutores, como Leontiev e Luria.  

Para a educação, Vigotsky traz importantes contribuições, começando seus estudos com 

a criança na Rússia, nomeando de Estudos Pedológicos e assumindo-os como uma ciência 

geral que constitui um dos motores da constituição humana, que se firma, por sua vez, em 

1907.  A pedologia foi agraciada com um Congresso (denominado como Congresso de 

Pedagogia Experimental) e prédio próprio, na Rússia, em 1911. Para Vigotsky, os 

elementos que constituíam essa ciência são: a hereditariedade, o problema do meio, o 

desenvolvimento psíquico e físico da criança e o desenvolvimento do sistema nervoso. 

Nesse sentido, ele desenvolve conceitos importantes que elencavam toda teoria até então: 

a neoformação, a vivência (perejivanie), a crise e a situação social do desenvolvimento 

(AQUINO; TOASSA, 2019). 

É possível destacar que a base essencial para o processo educacional social é o 

trabalho, pois ela é força produtiva, de transformação da sociedade e construção da 

identidade. Assim, o objeto da educação de um lado é a identificação dos elementos 

culturais essenciais de serem assimilados pelo ser humano para que eles se tornem 

indivíduos, e de outro lado, á descoberta das formas para atingir esse objetivo (SAVIANI, 

2005). 

Discutindo questões sobre o núcleo escolar, destacamos a queixa escolar que se 

baseia na demanda da escola e da família no que diz respeito às dificuldades dos alunos. 

Calvacante e Aquino (2013, p. 354), citados por Sapienza e Bandeira, apontam que entre 

as “principais queixas de encaminhamento para avaliação psicológica de crianças na rede 
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pública de saúde, presentes na literatura atual estão: as dificuldades no aprendizado 

escolar, os problemas de desenvolvimento e os problemas de comportamento”. Deste 

modo, para uma melhor compreensão acerca do tema e das posições tomadas frente a 

situações de queixa é necessário entender sobre o desenvolvimento humano. 

De acordo com Leontiev (2004), no capítulo “O Homem e a Cultura” do livro “O 

desenvolvimento do Psiquismo”, nos tornamos humanos e esse processo se dá não por 

hereditariedade biológica, mas por meio da apropriação da cultura criada pelas gerações 

antecedentes, adquirindo o que foi alcançado no decorrer do desenvolvimento histórico 

da sociedade, sendo a linguagem, o pensamento e a aquisição do saber desenvolvidos 

através da relação sócio-histórica. O autor destaca a diferença entre hominização e 

humanização em que o primeiro se baseia nas mudanças essenciais da organização física 

do homem, porém essa etapa termina com o surgimento da história social da humanidade 

em que teve como ponto de partida as primeiras formas de trabalho em sociedade 

baseados na fabricação de instrumentos e alimentos para o próprio consumo, se libertando 

totalmente do biológico, assim há uma passagem da hominização para a humanização. 

Leontiev (2004) também ressalta como determinante para o desenvolvimento do 

psiquismo da criança os processos reais de sua vida. Aatividade dominante se diferencia 

de tipos novos de atividade, reorganiza os processos psíquicos particulares e é aquela que 

determina as mudanças psicológicas fundamentais da personalidade. Podemos dizer com 

isso que a atividade dominante em seu desenvolvimento condiciona as principais 

mudanças nos processos psíquicos.  

Toda atividade possui um motivo, em que seu objeto coincide com seu objetivo, 

já a ação, outro ponto importante, é quando o motivo não se relaciona com objeto. Ao 

analisarem a intencionalidade das ações agressivas das crianças pequenas, Pasqualini e 

Ferracioli (2012) discorrem sobre a Teoria da Atividade desenvolvida por Aléxis 

Leontiev, caracterizando as intencionalidades que formam a ação da criança como 

primária de modo que sua conduta não se compreende adequadamente, o principal 

modelo de vivência são os adultos. Os autores também recorrem a explicação das Funções 

Superiores, elencando a linguagem como principal signo que é a apropriação dos 

instrumentos culturais, servindo para a criança se reorganizar na direção do autodomínio 

de seus processos de comportamento. Diante disso, colocam como fundamental que o 
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educador considere o desenvolvimento da linguagem como elemento indispensável na 

compreensão e intervenção dos comportamentos agressivos, principalmente na Educação 

Infantil. 

Pasqualini e Ferracioli (2012) concluem que as manifestações agressivas não 

resultam de fatores isolados, mas sim de uma multiplicidade de fatores, que influenciam 

durante a vida das crianças, além da necessidade do educador e da escola se reconhecerem 

como fatores envolvidos no comportamento agressivo, possibilitando dessa forma uma 

educação transformadora para os alunos. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia se pauta nos fundamentos da Teoria Histórico-Cultural que se 

baseia na crítica radical das visões reducionistas, a discussão sobre a relação aparência – 

essência, parte – todo, a importância da noção histórica do processo e a noção de 

mediação. Destacamos que este trabalho se insere em uma pesquisa de mestrado, em 

andamento, que terá como participantes professores de crianças atendidas com queixa 

escolar no Centro de Estudos Aplicados em Psicologia – CEAPsi. O instrumento para 

coleta de dados será a entrevista semiestruturada e os dados serão analisados com base 

nos núcleos de significação (AGUIAR; OZELLA, 2006). 

Neste trabalho trazemos a revisão bibliográfica realizada nos últimos cinco anos 

(2014-2019), buscando compreender o que a literatura retratava sobre a agressividade. 

Esse marco foi definido de acordo com a implementação do Plano Nacional de Educação 

(PNE) em 2014 que visa à melhoria da qualidade na educação no país com 20 metas a 

serem atingidas em 10 anos (BRASIL, 2020). Foi utilizado como ferramenta para a 

pesquisa bibliográfica dois portais, a saber: a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD) e o Portal de Orientação à Queixa Escolar (OQE). As palavras-

chave utilizadas foram: agressividade infantil, agressividade/ queixa escolar, 

agressividade/ ensino/ aprendizagem e agressividade/ fracasso escolar. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após o levantamento, encontramos quinze trabalhados: 12 dissertações e 2 teses 

encontrados na BDTD e 01 artigo encontrado na OQE. Com a leitura dos resumos das 
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produções selecionadas, ficou evidente em todos os trabalhos a preocupação relacionada 

ao ambiente escolar, suas metodologias e as implicações no desenvolvimento da criança. 

Cerca de 20% das produções afirmam que a escola é um ambiente criativo, salientando 

que os movimentos corporais, as atividades intelectuais e de brincadeiras são essenciais 

no desenvolvimento e desvio de manifestações violentas e agressivas com os colegas. 

A intervenção e mediação dos professores é também um assunto abordado nos 

trabalhos. Cerca de 33,3% das produções reforçam que o apoio afetivo por parte dos 

educadores, a busca do diálogo com o aluno, a reflexão sobre a própria prática, além da 

valorização do trabalho docente, são ações que auxiliam na melhor conduta dos 

comportamentos dentro do núcleo escolar e como consequência na diminuição de 

manifestações agressivas. Facci (2007) discute a questão do professor reflexivo 

argumentando que nessa perspectiva os professores são compreendidos como ativos no 

processo pedagógico, todavia, só a prática sem a apropriação do conhecimento científico 

por parte dos educadores não auxilia em uma melhor posição dentro da sala de aula. 

Fizemos a leitura destes quinze trabalhos visando destacar também o referencial 

teórico adotado nos estudos, conforme apontado no gráfico seguinte. 

 

Gráfico 1: Teorias elencadas nos estudos selecionados em bancos digitais: BDTD e OQE- 2014 a 2019. 

 
Fonte: Própria. 

 

Destacamos que nenhuma das produções teve como base a Teoria Histórico-

cultural, sendo a Psicanálise a com maior ocorrência nos trabalhos. De encontro a esses 
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conceitos, os preceitos psicanalistas se alicerçam nas afirmações de Winicott, autor que 

desenvolveu importantes contribuições dedicando grande parte de suas pesquisas na 

compreensão da agressividade e destrutividade inerentes à natureza humana, 

aprofundando seus estudos em Freud e Lacan. A Psicologia Histórico-Cultural defende 

que a agressividade e todas as ações são construídas em um ambiente sócio-histórico de 

formação, ressaltando ainda que as manifestações agressivas têm motivos ligados à 

escola, à família e ao ambiente social, lavando em consideração o indivíduo concreto em 

sua totalidade (PASQUALINI; FERRACIOLI, 2012). 

Deste modo, este trabalho, em andamento, propõe apresentar um caminho teórico 

diferente destes já destacados na literatura, compreendendo a Queixa Escolar e a 

Agressividade em um contexto social, histórico e cultural. 

 

CONCLUSÕES 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a agressividade e a queixa escolar 

numa perspectiva Histórico-Cultural, analisando as práticas educativas dos professores 

frente a manifestações agressivas que já eram recorrentes e após a pandemia, 

compreendendo que o ser humano é transformador do meio, e que suas ações e atividades 

são dotadas de sentidos, sendo a agressividade o resultado de uma multiplicidade de 

fatores e o educador tem como papel fundamental intervir tentando compreender as suas 

causas, contribuindo para uma educação transformadora e de sentido na vida dos alunos. 
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A ABORDAGEM   INTERDISCIPLINAR NO ENSINO FUNDAMENTAL I - 

FRENTE À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO PERÍODO DE PANDEMIA 

 
          

Luciana Lacerda de Castro1 

           

INTRODUÇÃO 

 

Estabelecer uma metodologia para potencializar o aprendizado do aluno requer 

empenho e envolvimento de diversas áreas do conhecimento. Este estudo fundamenta-se 

mediante à pesquisa qualitativa, baseada em uma revisão bibliográfica de livros, artigos 

científicos e periódicos. Assim, indaga-se como identificar os desafios para a implantação 

do Ensino Interdisciplinar na educação a distância durante a pandemia de COVID-19, no 

intuito de compreender os enfrentamentos pedagógicos, o papel do docente, além disso, 

como estabelecer a conexão entre as disciplinas, a sociedade e a realidade do aluno.  

Diante desse cenário, é importante salientar que o desenvolvimento do aluno está 

condicionado a diversos fatores, dentre eles: os conteúdos trabalhados na escola, a 

realidade da comunidade escolar e as experiências vividas. Nesse sentido, o ensino 

interdisciplinar como essência promover a conexão dos componentes educacionais com 

a sociedade e, consequentemente, com a vida do aluno. Promovendo, assim, a ampla 

compreensão dos conteúdos pelos alunos e a interação no meio em que vivem.  

Dessa maneira, o aprimoramento das práticas pedagógicas é gradativo e o 

processo de aprendizagem também. Sendo assim, o planejamento e as atividades devem 

ser colaborativos, envolvendo a equipe gestora, os docentes e alunos. De acordo com o 

projeto, pode-se envolver os pais e a comunidade escolar. Esse auxílio de ambas as partes, 

escola/família/comunidade, resulta em benefícios para todos os envolvidos, incluindo os 

alunos. 

A escola deve proporcionar ao aluno segurança, ensino de qualidade e uma 

aprendizagem diversificada. Para que a educação seja uma prática, o professor deve estar 

preparado e adotar um papel de mediador, auxiliando os educandos a ter um 

desenvolvimento pleno em suas competências e habilidades. Ademais, o apoio da escola 

 
1 Aluna do curso de Especialização Mídias na Educação, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, 
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é essencial para que o objetivo seja alcançado, para que a criança aprenda de forma 

significativa mesmo sendo em formato de educação a distância, garantindo os direitos de 

aprendizagem nesse período de pandemia da COVID-19. 

Portanto, prima-se pelo desenvolvimento pedagógico do professor diante da 

interdisciplinaridade, no Ensino Fundamental, a partir de um ensino a distância (ensino 

remoto emergencial) que promoverá o desenvolvimento cognitivo, interação e integração, 

como também possibilitará o aprendizado a partir de um olhar para a sociedade. Sendo 

assim, a prática docente deve abranger não apenas o conteúdo programático, mas também 

o conteúdo integrado com outras disciplinas, contextualizado e mais envolvente aos olhos 

da criança, que faz uso dos recursos das tecnologias digitais, a fim de estimular a busca e 

o interesse em aprender.  

  

A INTERDISCIPLINARIDADE 

Frequentemente citado no ambiente escolar, a interdisciplinaridade é um tema que 

gera dúvidas entre os docentes, visto que muitos não compreendem seus fundamentos. O 

ensino colaborativo interdisciplinar envolve diversos componentes curriculares e, se faz 

necessário, no planejamento entre os professores das respectivas disciplinas envolvidas. 

Esse último aspecto, por si só, já é um grande paradigma, pois conecta as disciplinas e, 

consequentemente, seus professores. Contudo, como citado por Morin (2002), o 

envolvimento das diversas áreas, podem promover “trocas e cooperação”: 

As disciplinas se reúnem formando, no entanto, nações diferenciadas, a 

exemplo da ONU, sem, entretanto, poder fazer outra coisa senão afirmar cada 

uma seus próprios direitos e suas próprias soberanias em relação às exigências 

do vizinho. Porém, mesmo que o ensino teime em vê-las com noções 

diferenciadas, elas acabam fazendo trocas e cooperação e, desse modo, 

transformar-se em algo orgânico, isto é interdisciplinaridade. (MORIN, 2002, 

p.48) 

A interdisciplinaridade não é o abandono dos componentes curriculares 

específicos de cada disciplina, mas a integração das áreas de forma cooperativa e que se 

comunicam entre si. Nesse sentido, o ensino-aprendizagem deve voltar-se para os 

conteúdos que possam dialogar e, de alguma forma, maximizar a compreensão e o 

aprendizado.   

Para o Ensino Fundamental, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 31) 
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destacam que: 

A interdisciplinaridade questiona a segmentação entre os diferentes 

campos de conhecimento produzida por uma abordagem que não leva 

em conta a inter-relação e a influência entre eles questiona a visão 

compartimentada (disciplinar) da realidade sobre a qual a escola, tal 

como é conhecida, historicamente se constituiu. Refere-se, portanto, a 

uma relação entre disciplinas. 

O processo de interdisciplinaridade deve ser planejado, compreendendo em que 

local ocorrerá a integração, como será contemplado o componente curricular, bem como 

quais estratégias serão utilizadas para o aprendizado significativo e de que forma a 

integração irá promover reflexões sobre a sociedade e a vida.   

De acordo com Trindade (2008, p.73): 

Mais importante do que defini-la, porque o próprio ato de definir 

estabelece barreiras, é refletir sobre as atitudes que se constituem como 

interdisciplinares: atitude de humildade diante dos limites do saber 

próprio saber, sem deixar que ela se torne um limite; a atitude de espera 

diante do já estabelecido para que a dúvida apareça e o novo germine; 

a atitude de deslumbramento ante a possibilidade de superar outros 

desafios; a atitude de respeito ao olhar o velho como novo, ao olhar o 

outro e reconhecê-lo, reconhecendo-se; a atitude de cooperação que 

conduz às parcerias, às trocas, aos encontros, mais das pessoas que das 

disciplinas, que propiciam as transformações, razão de ser da 

interdisciplinaridade. Mais que um fazer, é paixão por aprender, 

compartilhar e ir além. 

É muito importante destacar que, a interdisciplinaridade não elimina os PCN`s, 

mas promove adaptações curriculares para que o processo de compreensão seja amplo. 

Portanto, a prática pedagógica relacionará os conteúdos de uma ou mais disciplinas com 

a sociedade e construirá de forma gradual o conhecimento. A construção do conhecimento 

será contínua, visto que ocorrerá o diálogo entre o conhecimento e a sociedade, 

conectando os conteúdos e fazendo sentido. 

Nesse sentido, o aluno torna-se protagonista e parte ativa no processo de ensino-

aprendizagem. A consciência ativa promove o movimento dos componentes curriculares 

com a sociedade, estabelecendo uma via de cooperação de conhecimento e integrando-a. 

Esse processo é transformador, pois o aluno compreende que é responsável pela 

transformação da sociedade e consequentemente de si. Dessa forma, a 
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interdisciplinaridade estará presente na integração das disciplinas, no diálogo dos 

conteúdos com a sociedade e na promoção do educando protagonista.  

Portanto, a interdisciplinaridade requer planejamento pedagógico e 

fundamentalmente colaborativo, que estabeleça conexões entre os componentes 

curriculares e a unidade escolar, o os professores, o aluno e a sociedade. A integração 

estabelecerá maior enriquecimento do aprendizado e permitirá uma visão ampla e 

aplicável dos conteúdos, desse modo, o conhecimento se tornará significativo.  

 

A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA VERSOS A INTERDISCILPLINARIDADE 

 A educação a distância  (EaD) é uma modalidade de educação onde o discente e 

o docente estão separados de forma física, mas valem-se de diversas Tecnologias das 

Informações (TICs) como caminho para que sejam adquiridos e desenvolvidos os 

conteúdos no processo de ensino-aprendizagem de maneira articulada. As TICs tem 

como objetivo principal inserir os alunos no contexto escolar, por meio dos 

computadores e smartphones de forma a tornar o acesso à informação mais viável. 

Logo, as TICs possibilitam o engrandecimento do aluno, independentemente de 

estar presente em sala de aula física, sem horários fixos para desenvolver as atividades 

propostas pelo professor. 

A educação a distância e as TICs reunem a perspectiva de trabalhar uma 

metodologia de ensino-aprendizagem mais contemporânea e ligada às ações da 

interdisciplinaridade, implementando o uso de dispositivos com a intenção de 

desenvolver um trabalho interdisciplinar mais atrativo para os alunos. Dessa maneira, 

abre espaço para uma maior interação entre os alunos e os recursos digitais por meio da 

interdisciplinaridade. Assim, a linguagem universal transforma o aprendizado do aluno, 

inserindo-o como sujeito no contexto social, no contexto educacional e na tecnologia 

simultaneamente (DIAS; CAVALCANTE,2016,p.163).  

Por isso, é necessário que o docente saiba fazer uso dos recursos tecnológicos, 

bem como entenda sobre as especificidades de seus aprendizes, ou seja, a realidade de 

cada um, para que se possa investigar e fazer uso das TICs, visando o avanço de 

competências, capacidades e condutas de cada discente. A tecnologia vai cooperar com 

o ensino a distância por intermédio do acesso ao diálogo e reciprocidade dos saberes. 
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Mediante a esse contexto atual que estavamos vivenciando, é atribuição do 

professor e das instituições escolares compreender as diversas manifestações das 

tecnologias que permeiam a vida do alunado, fazendo uso das TICs para que ocorra 

aprendizagens e acesso às informações de maneira inteirada e transformadora. Desse 

modo, viabilizando aprendizagens de maneira colaborativa, designado por novas 

conexões de conhecimento.  

Diante do que já foi exposto, a interdisciplinaridade e o ensino a distância vai ao 

encontro do que estamos vivenciando atualmente. A modalidade EaD, vem se 

apresentando  de forma acolhedora. Apresenta-se comprometida com o ensino 

interdisciplinar, produzindo aprendizado de forma articulada, fortalecendo no discente 

um juízo congruente e integrador com foco em projetos em educação a distância que 

aglutine as ciências.   

 

METODOLOGIA 

Este trabalho integrou uma pesquisa qualitativa e bibliográfica. De acordo com 

(Taranto 2011, p.188), a abordagem qualitativa parte do princípio de que a realidade 

existe do ponto de vista da pessoa. Ou seja, o que é real é a interpretação que se faz de 

um fenômeno, não o fenômeno em si. 

A coleta de dados qualitativos é um processo que exige muito rigor do 

pesquisador, porque a observação do fenômeno estará certamente impregnada pela 

história pessoal daquele que observa. Isso não quer dizer que os dados quantitativos 

sejam neutros quanto à sua coleta. Contudo, ao mensurar a realidade busca-se inibir a 

subjetividade, o que não é possível quando tal realidade existe do ponto de vista do 

sujeito, caso das pesquisas qualitativas.  

De acordo com Gonçalves (2005, p 34-35), “a pesquisa bibliográfica 

caracteriza-se pela identificação e análise dos dados escritos em livros, artigos de 

revistas, dentre outros”. Sua finalidade é colocar o investigador em contato com o que 

já se produziu a respeito do seu tema de pesquisa.  

A pesquisa apresentada se caracterizou como bibliográfica, uma vez que as 

informações contidas foram extraídas a partir de material já publicado, constituído 

principalmente de livros, artigos de periódicos e, atualmente, com material 
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disponibilizado na Internet. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nas referências bibliográficas, identificou-se que os desafios começam 

na compreensão do docente sobre o que é a interdisciplinaridade e na aceitação de 

redefinir os métodos de trabalho, como o uso dos recursos tecnológicos para ser 

trabalhada a EaD. A prática pedagógica, para muitos, ainda é uma atividade isolada entre 

o professor e os alunos, no entanto, com o avanço dos estudos metodológicos, esses 

mesmos docentes se viram em situação difícil, por não gostar de trabalhar em equipe, ou 

achar que é perda de tempo, não conseguem visualizar a amplitude dos novos métodos de 

ensino. Dessa forma, o trabalho a partir de atividades desenvolvidas pela gestão escolar 

para com os educadores e de modo prático demonstra a eficácia do método. 

 

CONCLUSÕES 

Diante da revisão, identificou-se a importância da prática pedagógica 

interdisciplinar a distância como também seus benefícios para o aprendizado. O 

conhecimento torna-se prático e a integração dos componentes curriculares 

desfragmentam o conhecimento. Para tanto, a modalidade EaD e a interdisciplinaridade 

desenvolvem a cooperação no processo de aprendizagem e potencializa a troca de 

experiências e conhecimentos. 

Compreende-se que o planejamento interdisciplinar no Ensino Fundamental I é 

primordial para melhorar a aprendizagem, visto que o processo de construção do 

conhecimento através da interdisciplinaridade fará a conexão dos componentes 

curriculares com a sociedade e as experiências dos alunos por meio dos recursos das TICs, 

estabelecendo, assim, uma relação nova na vida educacional dos alunos em series iniciais.  

Unir as áreas do conhecimento sem o prejuízo dos conteúdos faz parte do 

planejamento estratégico e da definição das atividades. No método interdisciplinar há 

uma reestruturação das práticas pedagógicas, dos docentes e da equipe escolar, bem como 

uma reorganização dos espaços de ensino-aprendizagem. Sendo assim, o currículo 

associado a métodos de trabalho integrativos potencializa o protagonismo do aluno na 

construção do próprio conhecimento. 
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O papel do docente é primordial e esse deve ser mediador dos conteúdos e, em 

conjunto com os alunos, estabelecer atividades que integrem as áreas do conhecimento e 

que rompam com o papel isolado do professor. As atividades devem contemplar as 

diversas áreas e possuírem objetivos comuns para que, de forma cooperativa, possa 

promover a construção do conhecimento dos alunos. É importante destacar que, o 

fortalecimento de vinculo é essencial, pois o aluno deve se sentir parte da atividade e do 

aprendizado. Por isso, o educador deve respeitar as experiências dos educandos e mediar 

os processos de conexão dos conteúdos com a realidade do aluno e, assim, permitir que 

os envolvidos construam seu conhecimento, suas visão crítica e seus ideais. 

Nesse sentido, constata-se que o movimento da aprendizagem é regido pela troca 

de ideias, de experiências e de atividades direcionadas e essas ações contribuem para a 

construção de novos conhecimentos e aprimoramento dos conhecimentos já adquiridos. 

A prática da interdisciplinaridade deve compor as metodologias de trabalhos nas unidades 

escolares, pois é parte fundamental para a construção do conhecimento significativo.   
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A CONECTIVIDADE NAS ESCOLAS RURAIS DO BRASIL: UM DIALÓGO 

URGENTE 
 

Tarciany Alves Pereira2; Edênia Raquel Barros Bezerra De Moura3; Cássio Nunes dos Anjos4 

       

     

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu art. 205, a educação é um 

direito de todos e dever do Estado e da família, sendo promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 

a cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). Em contrapartida, a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), do ano de 2019, expõe 

o quanto a política educacional brasileira ainda precisa progredir (IBGE, 2020).  

Quando se refere ao direito à educação, se faz necessário indagar qual sua 

natureza, a quem se destina e qual visão de sociedade os projetos políticos embasam 

(SACRISTAN, 2001), visto que, no Brasil, há um círculo vicioso, no qual fica evidente 

a desigualdade social, corroborada pela dicotomia entre os direitos dos ricos e dos pobres. 

Esses últimos tem um acesso mais limitado a muitos dos direitos considerados essenciais 

pela Constituição supracitada, dentre eles, o direito social fundamental de acesso à 

educação. 

Tendo em vista a expansão dos meios digitais de informação e comunicação a 

partir do século XX, é urgente levantar reflexões quanto ao impacto das novas tecnologias 

no campo educacional. Uma vez que as práticas educacionais, as ferramentas e 

metodologias anteriores a era digital são insuficientes para prover as necessidades da 

sociedade da informação e do conhecimento. Logo, a velocidade da manipulação e 

transmissão das informações impactaram a forma de ensinar e de aprender. Belusso e 

Pontarolo (2017), defendem que “todo cidadão tem o direito a vivenciar esse contexto e 

explorar a potencialidade das tecnologias, não importando que ele seja oriundo da zona 
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urbana ou rural”.  

Nessa ótica, a presente revisão de literatura visa discutir sobre a cultura digital no 

contexto das escolas rurais, a partir da seguinte questão norteadora: como é o acesso às 

tecnologias digitais nas escolas localizadas em áreas rurais do Brasil? Diante da mudança 

acarretada pelo mundo digital, modificou-se o processo de produção e aquisição do 

conhecimento. Além disso, esse paradigma refletiu-se em outras atividades cotidianas, 

nos valores, nas práticas sociais, no gerenciamento político, entre outros (KENSKI, 

2013). Cabe assim, investigar o andamento da democratização do acesso às tecnologias 

da informação e comunicação no meio rural. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A medida em que as tecnologias da informação e da comunicação (TICs) se 

desenvolveram, irrompeu-se um novo modelo econômico, social, político e cultural. 

Surgiram outras maneiras de ensinar, aprender, interagir e empregar (KENSKI, 2013), 

como por exemplo, o trabalho de forma remota, uma possibilidade relevante em alguns 

casos como no atual momento, devido à disseminação mundial da doença conhecida 

como COVID-19. O cenário de distanciamento social para reduzir o avanço dessa 

enfermidade chama a atenção para as questões de vulnerabilidade social. 

Teoricamente, a educação tem a seu alcance dispositivos tecnológicos, como 

plataformas e softwares que possibilitam a extensão do aprendizado. Há ainda alguns 

materiais com licença aberta conhecidos como REAS, recursos educacionais abertos que 

disponibilizam planos de aula, atividades e outros recursos educacionais. Por outro lado, 

convém mencionar que a sociedade da informação, reforçou o uso competitivo dos 

conhecimentos, contribuindo com as discrepâncias sociais entre países, populações e 

indivíduos (KENSKI, 2013).  

No contexto das escolas rurais, identificou-se que, no ano de 2019, apenas 49% 

das instituições possuíam computador de mesa, 61% dos professores dessas unidades 

tiveram que levar o próprio tablet ou computador portátil para desenvolver atividades 

pedagógicas com os alunos. No caso das escolas públicas urbanas, houve um aumento na 

presença de dispositivos móveis, no ano de 2013, a proporção de escolas públicas urbanas 

que possuíam até cinco computadores portáteis para desenvolver situações de 
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aprendizagem com os alunos era de 34%, enquanto, no ano de 2019, subiu para 78% 

(IBGE, 2020). Essa questão coaduna com “[...] a ideia corrente de que há um atraso no 

meio rural em relação ao urbano” (BELUSSO, PONTAROLO, 2017). Fernandes e Braga 

(2018), em acordo com a visão freiriana sugerem questionar a favor de quê, de quem e 

para que o avanço tecnológico é conduzido.  

Trata-se de ter um olhar crítico a respeito da nova fase do capitalismo 

informacional, a qual corroborou com as transmutações na função da educação e dos 

professores nesta nova sociedade da cultura digital. Em face disso, Kenski (2018, p.139, 

grifos do autor) cita que “o termo digital, integrado à cultura, define este momento 

particular da humanidade em que o uso de meios digitais de informação e comunicação 

se expandiram [...]”.  

No contexto brasileiro, observa-se iniciativas como o Programa Sociedade da 

Informação e o projeto EDUCOM, a fim de desenvolver a informática na educação. 

Como também, a criação de Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE), os quais 

contribuíram com a concepção de outros projetos como o Proinfo, envolvendo as 

novas tecnologias da informática e da comunicação e oferecendo capacitação aos 

docentes, além da distribuição de suportes como computadores e acesso à internet 

para as escolas públicas (TAKAHASHI, 2000; MORAES, 1997). 

 No entanto, adaptar às práticas pedagógicas a demanda da cultura digital é um 

processo complexo. Kensi (2018, p140) diz que “trata-se de uma cultura que diz mais 

sobre as práticas do que sobre objetos”. Sendo assim, apenas a inserção de recursos 

tecnológicos na escola não é suficiente para proporcionar mudanças sociais significativas 

(PRADO, 2015), os desafios são diversos. No Brasil, em 2019, a taxa de analfabetismo 

de pessoas com 15 anos ou mais de idade foi de 6,6%, o equivalente a 11 milhões de 

brasileiros. Além disso, o nível mais elevado dessas taxas constam nas regiões Norte e 

Nordeste do país (IBGE, 2020), assim, fica evidente a prevalência das desigualdades 

regionais no território brasileiro. 

Sabe-se que faz parte dessa pauta de discussões pensar a respeito das finalidades 

educativas, das orientações curriculares, das políticas e diretrizes educacionais, da função 

da escola, da formação inicial e continuada do professor, o tipo de sociedade que as 

práticas educativas da escola motivam formar (LIBÂNEO, 2019), ademais, a atuação do 

Estado na promoção e acompanhamento de políticas públicas. 
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METODOLOGIA 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa de tipo bibliográfica, a 

partir de uma revisão de literatura a luz dos estudos de autores como Kenski (2013); Kensi 

(2018); Prado (2015); Belusso e Pontarolo (2017), entre outros, que endossam reflexões 

quanto à utilização das TICs no contexto educacional. 

Do mesmo modo, foi essencial à compreensão do assunto a compilação de dados 

obtidos nos sites dos órgãos oficiais como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e Comitê Gestor da Internet (CGI), analisados segundo o método indutivo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As TICs afetaram os valores, os estilos de vida, a atividade comercial, a 

governabilidade e a educação. Apesar disso, Prado (2015) aponta que o progresso das 

novas tecnologias na sala de aula tem sido superficial. As pesquisas realizadas pelo CGI 

no Brasil revelam o abismo digital em nosso país.  

A pesquisa TIC Educação, realizada no ano de 2019, investiga o acesso, o uso e a 

apropriação das tecnologias pela comunidade educacional. No que se refere ao acesso à 

internet, o estudo sinaliza que as escolas localizadas em áreas rurais das regiões Centro-

Oeste (74%) e Sul (83%), seguida da Sudeste (51%) possuem proporções de maior acesso 

em relação às demais localidades. Em contrapartida, as regiões Norte e Nordeste, as quais 

possuem mais escolas em áreas rurais em relação ao restante do país, obtiveram 21% e 

38% respectivamente, um exemplo explícito da divisória digital no território brasileiro 

(CGI, 2020). 

Como diz Kenski (2013, p. 86), “de maneira diversa, a escola como instituição 

social é o espaço privilegiado para a formação das pessoas em cidadãos e para a 

sistematização contextualizada dos saberes”. Desse modo, considerando o cenário do uso 

das tecnologias digitais para a produção do conhecimento, é essencial discutir os desafios 

que se apresentam para as instituições de ensino.  

Dentre outras questões, Prado (2015) aponta para a utilização de novas práticas 

de ensino como os ambientes virtuais e as plataformas colaborativas, os quais permitem 

a continuidade de uma ação educativa para além do seu espaço físico da sala de aula. 

Nessa perspectiva, a resolução de uma problemática pode ser realizada em conjunto, seja 
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entre professor-aluno, aluno-aluno da mesma turma ou fora dela. Todavia, o planejamento 

de uma atividade como essa pode ficar prejudicada em alguns casos. Para citar caso 

análogo, retorna-se a pesquisa TIC Educação 2019, a qual revelou a ausência de conexão 

e dispositivos próprios em 51% das escolas localizadas em áreas rurais (CGI, 2020). 

Apesar de dados como os supracitados, houve o aumento da proporção de 

instituições com conexão Wi-Fi nas escolas rurais, passando de 69% no ano de 2017 para 

87% em 2019. No entanto, apenas 15% dessas instituições possuem acessibilidade a rede 

on-line na biblioteca ou sala de estudos para os alunos.  

Ainda com o foco nas escolas das áreas rurais, a pesquisa também identificou que 

o telefone celular é a principal ferramenta dos gestores para a realização de atividades 

administrativas e para o uso com os alunos no desenvolvimento de atividades 

pedagógicas. O professor, do mesmo modo, necessita disponibilizar seus próprios 

aparelhos portáteis quando almeja utilizá-los como recurso pedagógico na escola (CGI, 

2020). 

CONCLUSÕES 

Nesse eixo, Fernandes e Braga (2018, p.335) discutem que “não se trata da 

adaptação compulsória à sociedade tecnológica, mas de apropriação das mídias e das 

TICs de forma humanizadora e crítica”. Dito isso, necessita-se discutir os casos omissos 

de oportunidades educacionais como os revelados pelas desigualdades de acesso às novas 

tecnologias digitais nas escolas localizadas em áreas rurais do Brasil. Além disso, a 

criticidade e o espírito investigativo instigam a produção do conhecimento e não a sua 

mera aceitação. 

No que diz respeito aos recursos tecnológicos, notou-se que as escolas brasileiras 

situadas na área rural carecem de maiores investimentos na infraestrutura para a 

ampliação de sua conectividade. À vista disso, 40% dos gestores das escolas rurais 

apontaram a falta de infraestrutura como um dos principais motivos para justificar a 

privação de acesso à rede nessas localidades (CGI, 2020). “Em nossas sociedades ainda 

são as escolas que introduzem crianças, adolescentes e jovens ao domínio das linguagens: 

as formas narrativas, as matemáticas, as linguagens científicas, as artísticas e, aos valores 

a elas associados [...]” (GATTI et al., 2019, p.19).  

Por fim, faz-se bastante relevante discutir as questões que distanciam os 
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indivíduos da igualdade de oportunidades. Convém ressaltar que a fragilidade na estrutura 

de proteção social interfere no enfretamento de situações como a deflagrada pelo vírus da 

COVID-19. Ao revisitar os dados da pesquisa TIC Educação 2019, localiza-se que a 

maioria dos estudantes de escolas públicas acessavam à internet em lugares que 

permitiam o acesso livre ou gratuito à rede. Uma estratégia que torna ainda mais evidente 

a necessidade de expandir a implantação de políticas educacionais em tecnologia. 

Contudo, não se pode olvidar de medidas na perspectiva do direito à moradia, saúde, 

alimentação, saneamento básico, trabalho, educação, cidadania e demais direitos 

fundamentais a equidade social. 
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APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM  

A PARTIR DA PRODUÇÃO DE VÍDEOS COMO OBJETOS DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM 
          

Adriano Edo Neuenfeldt5; Rogério José Schuck6; Derli Juliano Neuenfeldt7 

            

INTRODUÇÃO 

Este estudo é um recorte de uma investigação de doutorado que teve início no 

primeiro semestre de 2016 e envolveu 434 estudantes do Ensino Superior de uma 

instituição do sul do Brasil, na sua maioria, pertencentes aos cursos de Engenharia e que 

frequentavam disciplinas vinculadas às Ciências Exatas, como, por exemplo, Introdução 

às Ciências Exatas, Cálculo I, II, III, Cálculo Numérico e Cálculo Avançado, dentre 

outras. Durante o período da pesquisa foram desenvolvidas atividades abordando a 

produção de vídeos como Objetos Digitais de Ensino e de Aprendizagem Potencialmente 

Significativos (ODEAPSs) para um canal no YouTube gerenciado pelos próprios 

estudantes.  

Justifica-se a importância do trabalho por se tratar de uma tese que envolveu 

atividades presenciais, mas que também instigou os estudantes a desenvolverem 

atividades para além do horário de aula, sendo necessário que houvesse uma otimização 

do uso das tecnologias, uma organização pessoal para estudos e pesquisas, bem como 

uma sistematização da produção a partir do uso de portfólios.  

Ressalta-se que essa proposta teve como objetivo principal investigar os impactos 

que a produção desses objetos pode causar na aprendizagem dos estudantes durante os 

processos de ensino e de aprendizagem.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Desejou-se o desenvolvimento destas atividades num espaço de interação, tanto 

presencialmente, quanto virtualmente, por meio da formação de equipes de trabalho entre 

os estudantes, pois a a aprendizagem foi concebida como um ato social, que ocorre em 
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presença do outro, conforme esclarecem Anastasiou e Alves (2004). Esses autores 

destacam que o que caracteriza um grupo, não é a simples junção dos indivíduos, mas “o 

desenvolvimento inter e intrapessoal e o estabelecimento de objetivos compartilhados, 

que se alteram conforme a estratégia proposta, o processo objetivado e seu 

processamento” (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 76). No que tange ao papel do 

professor, houve a necessidade de repensar a sua própria prática, saindo de um ensino 

transmissivo para um ensino compartilhado, no qual a mudança é possível, a estimular a 

autoria e autonomia dos estudantes (FREIRE, 2006).  

 Outro ponto que mereceu atenção diz respeito à organização das atividades de 

sala de aula. Foi necessário refletir e sistematizar o desenvolvimento dos conteúdos 

pertinentes às disciplinas. Para realizar melhor a articulação das atividades, adotou-se 

uma aproximação dos Três Momentos Pedagógicos (TMP), proposta por Delizoicov e 

Angotti (2000). Assim no primeiro momento, também denominado Problematização 

Inicial (PI), estimulou-se a curiosidade, principalmente, através de questionamentos, o 

que permitiu ao professor o acesso às ideias prévias dos estudantes. O segundo momento 

ou Organização do Conhecimento (OC) foi caracterizado pelo desenvolvimento de 

atividades que auxiliaram os estudantes a compreender e partilhar os conhecimentos 

sistematizados. Já, no terceiro momento ou Aplicação do Conhecimento (AC) foram 

retomadas as questões iniciais, com oportunização de espaço para que os estudantes 

compartilhassem o que haviam aprendido ou aquilo que não tivesse ficado claro. Essa 

exposição era compartilhada, assim as dúvidas de alguns, muitas vezes também de outros 

estudantes da turma,  eram respondidas pelo professor ou pelos colegas.  

Quanto à concepção dos vídeos como objetos digitais de ensino e de aprendizagem 

potencialmente significativos, essa foi sendo formada aos poucos, conjuntamente com 

uma discussão a respeito de aprendizagem significativa. De acordo com Moreira e 

Massoni (2016, p. 113), “o aprendiz deve captar criticamente os significados dos 

conteúdos da matéria de ensino”, não como se fossem únicos e definitivos, mas de forma 

que possibilitem ao indivíduo “lidar construtivamente com a mudança sem se deixar 

dominar por ela”, sabendo interagir com a informação. 

Foi possível perceber que algumas características a respeito de objetos de 

aprendizagem, segundo Aguiar e Flores (2014), puderam ser contempladas nessa 
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produção. Dentre elas ressaltam-se: a reutilização, pois podem ser usados variadas vezes 

em contextos diversos de aprendizagem, bem como em outras turmas; a adaptabilidade, 

pois podem ser modificados para atender a objetivos mais específicos em múltiplos 

ambientes de ensino; a granularidade, que diz respeito ao tamanho do objeto de 

aprendizagem, neste caso, poderiam ser agregadas várias produções tornando a confecção 

mais complexa; a acessibilidade, mesmo que o manuseio desses objetos seja presencial, 

nada impede que os mesmos possam ser digitalizados e compartilhadas pela internet; a 

durabilidade e interoperabilidade, que permite o uso em diversos momentos, 

independente da tecnologia; e a possibilidade de se pensar a respeito do que essa proposta 

impacta, gerando novas observações e aprimoramentos. 

Completando o quadro teórico desvelou-se o uso das tecnologias digitais. Elas 

foram percebidas como um dos elementos do tripé formador da proposta, junto com o 

professor e os estudantes. As tecnologias digitais aparecem na organização do ambiente 

virtual em que está postada a disciplina em questão; nas relações entre os estudantes; na 

elaboração do vídeo e na forma como os questionários foram respondidos pelos 

estudantes. Conforme Demo (2017, p. 1), a “tecnologia pode mediar aprendizagem, não 

causar, mesmo que seja também tecnologia (do self)”, e além disso, “aprender depende 

sobremaneira de “atividades de aprendizagem”, tipicamente autorais, entre elas: ler, 

estudar, pesquisar, elaborar, argumentar, fundamentar” (DEMO, 2017, p. 1).  

 

METODOLOGIA 

A pesquisa trata-se uma aproximação de estudo de caso com abordagem 

qualitativa, que utilizou na coleta de dados várias ferramentas, a saber: questionários no 

Google Forms, atividades em sistema de portfólio, apresentação de trabalhos e relatos dos 

estudantes. O pesquisador e ao mesmo tempo professor das disciplinas que estiveram 

envolvidas também fez uso de um diário de campo. Yin (2015, p. 4),  esclarece que 

“quanto mais suas questões procurarem explicar alguma circunstância presente (por 

exemplo, “como” ou “por que” algum fenômeno social funciona), mais o método do 

estudo de caso será relevante”.  

Para sistematizar melhor o processo, estiveram envolvidos no estudo 480 

estudantes do Ensino Superior, dos quais 434 efetivamente particiaram produção dos 
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vídeos. Também foram realizados, a cada semestre, em cada uma das 14 turmas 

envolvidas, dois questionários no Google Forms: um no início do semestre que buscava 

mapear as expectativas dos estudantes em relação à disciplina, às tecnologias digitais e 

ao professor; e outro, no final do semestre, que procurava avaliar e refletir sobre todas as 

atividades realizadas, inclusive os próprios vídeos.  

Quanto à análise dos dados trata-se de uma pesquisa descritiva. De acordo com 

Matias-Pereira (2019, p. 91), com este tipo de pesquisa se objetiva “descrever as 

características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações 

entre variáveis” e ela “envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: 

questionário e observação sistemática” (MATIAS-PEREIRA, 2019, p. 91). 

Já quanto á forma de análise, optou-se pela análise de conteúdo, como proposta 

por Bardin (2011). Ressalta-se que essa escolha deve-se principalmente ao fato da 

necessidade de categorização diante da protuberância de materiais produzidos no decorrer 

da trabalho. De acordo com Bardin (2011) a análise de conteúdo é um conjunto de 

instrumentos metodológicos “que se aplicam a ‘discursos’ (conteúdos e continentes) 

extremamente diversificados” (BARDIN, 2011, p. 15).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Analisando os depoimentos de estudantes das turmas nas quais se desenvolveu a 

pesquisa quanto a relevância da produção de vídeos como ODEAPSs é possível perceber 

uma intrínseca relação entre o conhecimento, o conteúdo, o ensino e o desenvolvimento 

de atividades em equipe (Fig. 1).  Ressalta-se que essa relação é apoiada e também 

articulada a partir do uso das tecnologias. Como afirma Moran (2015, p.49), “as 

tecnologias estão cada vez mais próximas do professor e do aluno, em qualquer momento; 

são mais ricas, complexas, atraentes”, exigindo, assim, que ambos, professor e estudantes, 

sejam mais competentes que as próprias tecnologias de que fazem uso, para saberem 

otimizá-las, usando-as em benefício dos processos de ensino e de aprendizagem. 

Figura 01: Síntese das relevâncias apontadas por uma turma na elaboração dos vídeos. 
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Fonte: Adaptado de Neuenfeldt (2020, p. 203). 

A partir disso percebe-se que essas categorias se conectaram  formando um 

quebra-cabeças complexo no qual se desvela um movimento para aprendizagem 

significativa. Conforme Moreira e Massoni (2016, p. 85), na aprendizagem significativa 

a construção de significados não é trivial, “[...] depende de uma interação cognitiva entre 

o novo conhecimento e algum conhecimento prévio especificamente relevante”.   

Além disso, a proposta proporcionou condições para estimular a autonomia dos 

estudantes para que eles “fossem capazes de utilizar sem ajuda os conhecimentos 

adquiridos em situações diferentes das que foram aprendidos” (ZABALA, 2014, p. 92).  

 

CONCLUSÕES 

Através do presente estudo, foi possível perceber que a produção de vídeos, e de 

forma mais específica, sua produção como ODEAPSs, demanda exaustiva organização, 

tanto dos estudantes quanto do professor, sinalizando para alguns pontos que merecem 

destaque. Um deles diz respeito a sisematização do processo que levou a organização da 

produção minimamente em quatro fases, a saber: Fase 1, análise de um vídeo pronto; Fase 

2, elaboração pelo grupo de um novo vídeo; Fase 3, autoavaliação do vídeo produzido e 

apresentação da produção para a turma; Fase 4, melhorias e postagem num canal do 
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YouTube.  

Analisando a grande quantidade de materiais produzidos, uma vez que os 

estudantes  produziram 147 vídeos, constatou-se que se sentiram mais valorizados durante 

os processos de ensino e de aprendizagem, organizados a partir de um trabalho em equipe 

interativa, que podem ser acessados no canal “AS VÁRIAS MATEMÁTICAS”, de 

acordo com o link: 

https://www.youtube.com/channel/UCOElsPx9jN5lK9toBp_pmRA?view_as=subscribe

r. 

 Por fim, fica como sugestão, aos interessados que desejarem se aprofundar no 

tema, consultarem a Tese de Doutorado de Neuenfeldt (2020) intitulada PRODUÇÃO 

DE VÍDEOS COMO OBJETOS DIGITAIS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 

POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVOS (ODEAPSs) NAS CIÊNCIAS EXATAS: 

LIMITES E POSSIBILIDADES, na qual encontrarão mais informações e uma discussão 

mais aprofundanda. A Tese está disponível em: http://hdl.handle.net/10737/2843.  
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COMPUTAÇÃO DESPLUGADA NO ENSINO DE GEOGRAFIA 

Maria da Conceição da Cunha1; Luzia Maria de Souza Oliveira2. 

 

INTRODUÇÃO 

Ao analisar o processo de ensino e aprendizagem das aulas de cartografia na 

disciplina de Geografia de estudantes que vem da educação do campo, ficou perceptível 

a dificuldade encontrada por eles, por diversos motivos. Diante disso, busca-se 

descobrir as causas e pensar estratégias para minimizar a situação, visto que, os alunos 

têm uma maior facilidade e predisposição em aprender por meio de aulas lúdicas. 

O objetivo do trabalho é aplicar o jogo por meio da computação desplugada 

(CD) no ambiente escolar, envolvendo a matéria específica (Geografia) com foco na 

educação do campo. Como objetivos específicos espera-se: avaliar as dificuldades dos 

alunos; contribuir para o desenvolvimento do pensamento computacional por meio da 

computação desplugada; avaliar o ensino e aprendizagem das aulas de Geografia; 

auxiliar estudantes na disciplina de Geografia; ministrar uma aula de alfabetização 

cartográfica por intermédio da lógica computacional e computação desplugada. 

Foi desenvolvido um jogo cartográfico na Escola Estadual Juscelino 

Kubitschek - JK, devido vários fatores que dificultam o ensino e aprendizagem dos 

alunos que vieram do campo, tais como: falta de internet, escassez de computadores, 

ausência de transporte - pois muitos alunos precisam se deslocar para outras 

comunidades saindo de madrugada para pegar o ônibus escolar -, que traz uma maior 

dificuldade em concentração e indisposição em sala de aula, vale ressaltar que muitos 

alunos já apresentam certo déficit, pois vieram de escolas multisseriadas, prejudicando 

os alunos no intuito de conseguir sua formação acadêmica e/ou profissional. 

 

1 Licenciatura em Informática, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte, conceicao.c@escolar.ifrn.edu.br  
2 Licenciatura em Informática, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte, luiza.souza@escolar.ifrn.edu.br  

mailto:conceicao.c@escolar.ifrn.edu.br
mailto:luiza.souza@escolar.ifrn.edu.br
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Esta atividade de ensino foi desenvolvida na disciplina de Projeto Integrado II do curso de 

licenciatura em Informática, que visou integrar a disciplina de Geografia com computação desplugada 

e pensamento computacional, para os alunos do ensino médio a fim de facilitar o ensino e 

aprendizagem. O público alvo foram os alunos que moram na zona rural, mas podendo ser exposto em 

outras ocasiões a todos os discentes que cursam o ensino médio. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Computação desplugada é uma técnica criada para ministrar aulas de computação sem o uso 

de computadores, que é utilizado com mais frequência nas escolas públicas, apesar das escolas 

demandarem de pouca tecnologia, a prática é ainda pouco conhecida. O método é importante para 

facilitar o ensino e aprendizagem das aulas de computação. 

Segundo Brackmann, et al. (2018), há sim uma necessidade de pesquisas empíricas que 

forneçam evidências sobre a eficácia das atividades desplugadas no desenvolvimento das habilidades 

do PC, especialmente quando se trata de escolas primárias. 

De acordo com Berto, Zaina e Sakata (2019), as atividades desplugadas permitem sanar as 

dúvidas individuais dos alunos e ajustar o ensino de acordo com a aprendizagem de cada aluno antes 

dele progredir para uma próxima atividade. 

Pensamento computacional (PC) é a habilidade de resolver problemas sem o uso de 

computadores ou quaisquer outros usos de máquinas, serve para aprimorar e desenvolver novos 

conhecimentos dos alunos, e assim implementando o desempenho do mesmo. De acordo com Santos 

(2019): 

 
As ideias associadas ao Pensamento Computacional (PC), passaram a ser 
perceptíveis quando Papert (1980) em seu livro “Mindstorms: Children, 
Computers, And Powerful Ideas”, utilizou o termo PC cunhado na literatura 
para descrever a importância da tecnologia no ensino de crianças. 

 
Educação do campo é um espaço educativo na zona urbana que recebe alunos que moram na 

zona rural, que serve para educar pessoas quilombolas de assentamento e indígena, que é importante 

para avaliar as dificuldades existentes nos alunos, levando em consideração as condições vividas por 

eles. A educação do campo deu início no final do século XIX e desde então vem sofrendo com 

dificuldade. 
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Explica que o ensino regular em áreas rurais surgiu no fim do 2º 
Império (1840/1889) e estabeleceu-se de forma mais intensiva na 
primeira metade do século passado. A monocultura da cana-de-
açúcar, aliada à escravidão, dispensava o trabalhador qualificado. 
O fim do trabalho escravo e a crescente importância de outras 
culturas agrícolas secundárias fundamentaram a necessidade de 
aperfeiçoar a mão de obra. As classes dominantes brasileiras, 
insensíveis à escolarização da classe trabalhadora, demoraram a 
admitir a presença da instituição em seus domínios. Por isto, a 
escola em áreas rurais emergiu tardia e descontínuamente (1993, 
apud BARROSO,2011,p.147). 

 
A cartografia é uma ciência que pode ser representada por um globo que representa 

aspectos da realidade de forma gráfica e generalizada. 

 
A cartografia não é simplesmente uma técnica, como hoje se 
enaltece, indiferente ao conteúdo que está sendo veiculado. Se ela 
pretende representar e investigar conteúdos espaciais por meio dos 
citados modelos, não poderá fazê-lo sem a essência dos 
fenômenos que estão sendo representados nem sem os suportes 
das ciências que fazem seu estudo (MARTINELLI, 2006). 

 
Para a Geografia, é também indiscutível a importância da forma de representação da 

informação geográfica, em essência dos mapas e da cartografia. Através deles, o 

geógrafo pode representar todos os tipos de informações geográficas, bem como da estrutura, 

função e relações que ocorram entre elas. 

 

METODOLOGIA 
 

O projeto Computação Desplugada no Ensino de Geografia ocorreu por meio do 

método design science research (pesquisa científica do design) com abordagem quali-

quantitativa com propósito exploratório e natureza aplicada. Teve como campo de pesquisa a 

escola JK e os alunos do segundo ano do ensino médio. Os procedimentos e técnicas para 

coletas de dados foram: questionário com o discente, entrevista com docente e a observação 

em sala de aula. O projeto teve início no dia 14 de outubro de 2019 e finalizou no dia 03 de 

dezembro de 2019. A pesquisa foi desenvolvida e dividida por etapas. 

A primeira etapa foi realizada a partir de uma revisão bibliográfica sobre cartografia, 

para a produção do jogo. A segunda etapa ocorreu por meio da criação do jogo Pensamento 

Computacional Cartográfico Desplugado (PCCarDe). Na terceira etapa, realizou-se a 

aplicação do PCCarDe, nesse momento, foi usado projetor para a exposição das perguntas 

no decorrer do jogo na escola JK, que se localiza na cidade de Assú, no Rio Grande do Norte 

(RN). Essa etapa foi realizada na turma do 2° ano do ensino médio, que contém 15 alunos, 

no turno matutino com duração de 1h30m no dia 08 de novembro de 2019. Na quarta etapa, 

ocorreu uma avaliação para verificar o desempenho dos alunos ao término da aula, o 
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questionário teve 7 perguntas objetivas e 2 subjetivas para os alunos do campo com intuito 

de analisar a percepção dos alunos em relação ao jogo, para esclarecer se o jogo teve a 

eficácia esperada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por meio da articulação com a professora de Geografia da escola JK, ficou claro a 

importância do desenvolvimento desse projeto para os alunos, pois, mediante a entrevista, foi 

possível constatar que os alunos que vêm das escolas do campo, já apresentam um déficit 

de conhecimento na disciplina, o que, por sua vez, acarreta uma maior dificuldade vivenciada 

pelos os mesmos. 

Existe uma grande preocupação em relação às dificuldades existentes na maioria 

dos alunos do ensino médio, em interpretação textual e PC. Isso se configura como algo ruim, 

pois os alunos devem estar bem preparados, brevemente passarão pela prova do Exame 

Nacional do  Ensino Médio (ENEM). Portanto, o PCCarDe contribuiu para o desenvolvimento 

do PC, proporcionando uma aula dinâmica auxiliando no ensino e aprendizagem, como 

mostra as figuras 01 e 02. 

 
Figura 01: Gráfico de análise da eficiência de aulas lúdicas em sala de 

aula. 
 

Figura 02: Gráfico o jogo possibilita o desenvolvimento do pensamento computacional. 
 

Fonte: Própria (2019). 
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Fonte: Própria (2019) 

 

Por meio do questionário realizado após o término da aplicação do jogo, foi possível 

levantar os seguintes dados: 53% dos alunos residem na zona rural. Esse dado possibilitou 

uma  boa visão em relação aos discentes do campo, o qual está especificado no figura 3. 

 
Figura 03: Gráfico Residente em qual local. 

 

Fonte: Própria (2019). 

 
Com o uso do jogo, pode-se incentivar o uso da CD no âmbito escolar e possibilitar 

que os professores o adaptem em outros assuntos abordados em sala. A utilização foi notado 

como um experimento de grande relevância, pois muitos professores ficaram interessados 

em utilizá-lo posteriormente para tentar promover impactos positivos em suas futuras aulas. 

 

CONCLUSÕES 

A criação do jogo PCCarDe possibilitou alcançar o objetivo do trabalho que consistia 

na aplicação do jogo utilizando computação desplugada, envolvendo a matéria específica 

(Geografia) com foco na educação do campo. O jogo proporcionou avaliar as dificuldades dos 

alunos por meio das respostas, no qual os mesmos informavam quando era apenas intuição 

e quando realmente sabiam da resposta correta. Foi possível auxiliar os alunos na disciplina 

e explicar as respostas corretas. 

O projeto promoveu uma aula dinâmica, estimulando os conhecimentos prévios dos 

alunos, também criando uma competição saudável, em que os alunos se comunicassem e 

argumentassem entre eles para uma resposta correta. Os professores podem utilizar o jogo 

em suas aulas e aplicar em outros assuntos, apenas modificando as perguntas. 

As maiores dificuldades encontradas foram em relação à aplicação do jogo, o qual 

estava previsto para ocorrer em uma data. Todava, diante de um imprevisto com a professora 

responsável para auxiliar o projeto na escola JK, foi aplicado antes do prazo estabelecido. 

Outra dificuldade foi o fato de que alguns alunos saíram de sala de aula para assistir a   jogos 

de competição que estava acontecendo na escola. Todavia, quando perceberam que a 
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aula                seria de forma lúdica, voltaram e participaram do jogo. 

O jogo é limitado aos alunos do ensino médio, pois são as séries que abordam os 

assuntos usados no PCCarDe. No entanto, o PCCarDe pode ser aprimorado e/ou reformulado 

para outros assuntos e outras disciplinas, como também os alunos podem desenvolver novas 

técnicas para futuros trabalhos acadêmicos através da nova metodologia apresentada. 
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CURSOS DA REDE E-TEC E A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS 
 

Maria Helena Bezerra da Cunha Diógenes1; Lenina Lopes Soares Silva (Orientadora)2 

            

INTRODUÇÃO 

O cenário da sociedade em rede é baseado na cultura digital e suas virtualidades. 

Nesse ambiente, as pessoas informam e são informados a qualquer momento, mantendo 

a rede e se mantendo em constante movimento informativo. Portanto, o sujeito dessa 

sociedade precisa estar envolto em uma perspectiva dialética para que seja capaz de 

refletir e tornar-se um cidadão com possibilidades de contribuir para a transformação 

dessa sociedade na qual está inserido (CASTELLS, 2003). 

Para autores como Moran et al. (2013), entre outras variáveis, a educação de 

qualidade é dentre as que abarca uma organização inovadora e possui uma infraestrutura 

adequada para em relação à utilização de tecnologias acessíveis e rápidas. Essas 

tecnologias podem ser vistas como recursos didáticos/pedagógicos com a finalidade de 

promover a moticação dos alunos, tornando-os aptos a colaborar com a sociedade.  

Assim, considerando-se que, os alunos estão envolvidos com as Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) diariamente para outros fins, a escola 

tem, entre seus inúmeros  desafios, que colaborar para o conhecimento e o uso adequado 

dessas tecnologias em sala de aula com intuitos pedagógicos e sociais. Nesse sentido, 

Grinspun (2002) afirma que o homem é indissociável da tecnologia,  tanto no 

desenvolvimento das mesmas, quanto no impacto, o qual “pode influir em sua 

subjetividade. [...] Está subjacente à criação e à utilização da tecnologia um conjunto de 

conhecimentos, crenças, hábitos, valores, que se amalgam no interior do indivíduo, 

construindo sua própria subjetividade” (GRINSPUN, 2002, p. 28). 

No âmbito da educação profissional e tecnológica, observa-se que a utilização das 

TDICs se torna ainda mais necessária, pois seus fundamentos e princípios têm 

embasamento tecnológico ao considerar que esse é fundante para o profissional da 

sociedade atual e a do futuro. Essa visão está alicerçada na contextualização do trabalho 

e de suas necessidades que exigem do trabalhador qualificação tecnológica para tornar-

 
1 Mestranda em Educação Profissional, Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional / Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, mhbc.helena@gmail.com  
2 Doutora em Ciências Sociais, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte, leninasilva@hotmail.com  
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se participativo e capaz de inserir-se em diversos setores. Tal formação evitaria sua 

marginalização no próprio espaço de trabalho, no mercado e no mundo do trabalho por 

falta dessa competência, posto que essa funcionaria como um modo de comunicar-se em 

linguagem digital que lhe permitiria ser incluído na sociedade em rede.  

Nesse sentido, a Rede e-Tec foi desenvolvida voltada à expansão e acessibilidade 

de cursos profissionalizantes, na modalidade a distância, instituído pelo Decreto n° 

7.589/2011. Essa rede traz a proposta de atuar em parceria com Institutos Federais, 

Serviços Nacionais de Aprendizagem e instituições de educação profissional vinculadas 

aos Sistemas Estaduais de Ensino. 

A pesquisa está inserida no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) nos cursos Técnico de Nível Médio em 

Segurança do Trabalho na forma Subsequente, na modalidade a distância (2012); Técnico 

de Nível Médio em Informática para Internet, na forma Concomitante, modalidade à 

distância (2017) e Formação Inicial e Continuada (FIC) em Montador e Reparador de 

Computadores a distância (2020) 

Tal perspectiva nos conduz a refletir tendo como parâmetro as seguintes 

problemáticas: os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) dos cursos supracitados 

apresentam tecnologias digitais que serão utilizadas na formação e como se dá o 

direcionamento aos professores e alunos para essa utilização durante o processo de ensino 

e aprendizagem?  

Portanto, em busca de respostas para esse questionamento, objetiva-se promover 

reflexões acerca das tecnologias digitais presentes nos projetos pedagógicos desse três 

cursos da Rede e-Tec ofertados no IFRN, de 2013 a 2020, analisando as capacidades 

dessas para a formação do discente, no sentido de sua competência tecnológica para o uso 

durante a formação e da prática profissional. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O crescimento das tecnologias digitais proporciona novas formas de estar e 

conhecer o mundo, são elas que garantem a globalização de recursos, inovações e 

conhecimentos pelo mundo. Todos os setores da sociedade são influenciados e 

apresentam tecnologias em suas tarefas. Desse modo, é imprescindível que o homem 
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domine tais recursos, agregando sua força de trabalho às habilidades tecnológicas 

fundantes da Sociedade em Rede, na qual estamos inseridos. Eis o grande desafio para o 

homem, de acordo com o filósofo francês Lyotard (1993 apud  KENSKI, 2012). Para 

Kenski, é necessário que o homem acompanhe tal desenvolvimento tecnológico para, 

assim, acompanhar o movimento do mundo. Prova disso é que “a economia, a política e 

a divisão social do trabalho refletem os usos que os homens fazem das tecnologias que 

estão na base do sistema produtivo em diferentes épocas” (KENSKI, 2012, p.21). Logo, 

pode-se compreender que é a tecnologia que proporciona esse trânsito entre diferentes 

épocas e ações do homem. 

Assim, as TDICs não são apenas suportes tecnológicos, pois possuem sua própria 

lógica em suas funções de comunicação e informação. Dessa forma, ganham destaques 

diários por proporcionarem relações não só entre as pessoas, mas com o que estas 

produzem, ressaltando que tais processos tecnológicos resultam das expressões do 

conhecimento humano, ainda que “[...] no caso do conhecimento científico, nem sempre 

há uma ligação direta com as invenções tecnológicas” (COSTA, 2015, p.26). Contudo, é 

pertinente afirmar que as tecnologias digitais possibilitam mais agilidade à produção do 

conhecimento, bem como sua divulgação em larga escala. 

Essas breves discussões teóricas podem promover reflexões na práxis dos cursos 

de formação/educação profissional, acerca dos quais postulamos que, a compreensão 

sobre o uso das TDICd deve tanto orientar a educação profissional e tecnológica, quanto 

promover estudos sobre seus fundamentos científicos, para além de um mero treinamento 

de competências e habilidades puramente instrumentais (COSTA, 2015). 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa com suporte bibliográfico, legal 

e documental, desenvolvida por meio de análises bibliográficas e documentais, com 

abordagem qualitativa, fundamentadas em autores ligados à perspectiva histórico-crítica, 

bem como em documentos referentes aos cursos citados, disponíveis no Portal do IFRN 

em domínio público.  

Para a análise bibliográfica, trazemos os postulados de Moran et al. (2013) e 

Kenski (2012), que apresentam as tecnologias em ambientes educacionais, através de seus 
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desafios e benefícios. 

 Para a análise documental, seguimos o que propõe Gil (2017) quando afirma que 

o documento possui diversos fins, agregando ao estudo diversas visões sobre o que se 

objetiva para a pesquisa. Nesta pesquisa, os documentos pesquisados foram o Decreto n° 

7.589/201, que institui a Rede e-Tec, e os Projetos Pedagógicos dos cursos citados.  

Assim, a coleta e análise dos dados foram feitos considerando a leitura crítica 

como elemento estruturante, o que sedimentou a empiria na análise dos PPCs, com foco 

nas tecnologias digitais direcionadas à formação dos discentes em conformidade com os 

autores que fundamentam esse estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na análise dos PPCs dos cursos citados foi possível perceber que os mesmos não 

abordam as TDICs de forma eficiente, reconhecendo-se que esses documentos são 

norteadores da prática docente e que os docentes tendem a seguir suas orientações para 

melhor caminhar durante o processo de ensino e aprendizagem do aluno. Observando-se 

também que, o aluno busca um curso para uma melhor formação e que lhe traga 

oportunidades ou torne seu campo de atuação mais rico e propício a crescimentos 

profissionais. 

Essa análise considera que a economia passou por uma atualização “com base no 

aumento da produtividade do trabalho e na maior competitividade das empresas em 

decorrência de inovação” (CASTELLS, 2003, p.67). Essa inovação refere-se ao uso de 

tecnologias digitais nos espaços de trabalho, nos processos e produtos, ou seja, as TDICs 

se tornam fundantes para a economia que se mostra cada vez mais fundamentada em 

processos de informação e comunicação. Sendo assim, a formação/educação profissional 

não pode ser contextuada fora desse escopo que articula sociedade – tecnologia – trabalho 

e economia. 

A análise dos Programas das disciplinas contidos nos Anexos dos PPCs permitiu 

categorizar as abordagens e sugestões de tecnologias em: Procedimentos Metodológicos, 

Recursos Didáticos e Softwares de Apoio, listados e apresentados nos Gráficos 1, 2 e 3. 

Gráfico 1: Categorias e TDICs abordadas no Curso FIC de Montador e Reparador de Computadores a 

distância 
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Fonte: Própria (2021). 

 O Moodle, plataforma de aprendizagem projetada para educadores, gestores e 

alunos se encontrarem em um ambiente integrado e seguro para suas aulas virtuais, é o 

que mais aparece. Ele conta com recursos para atividades e para a exposição de conteúdos 

em diversas mídias, como mostra o Gráfico 1 em procedimentos metodológicos. Assim, 

o Moodle, de acordo com o PPC do curso, é a principal tecnologia utilizada e, como 

vimos, é o ambiente virtual de aprendizagem. Sinalizamos que o documento em estudo 

poderia abordar mais simuladores de manutenção de um computador e, até mesmo, dar 

maior ênfase aos softwares de apoio, que são pouco descritos, contando apenas com 

citações. Situação conflitante, visto que, o Gráfico 2 não apresenta nenhum software de 

apoio. 

Gráfico 2: Categorias e TDIC abordadas no Curso Técnico de Nível Médio em Segurança do 

Trabalho na forma Subsequente 

 

 Fonte: Própria (2021). 

 No caso do curso técnico em Segurança do Trabalho, a categoria Software de 

apoio não foi utilizada, estando toda e qualquer tecnologia apresentada em Procedimentos 

Metodológicos e em Recursos Didáticos. Assim, como no curso anterior, o Moodle 

predomina sobre tecnologias indicadas, nesse caso, com a necessidade de computadores 
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com internet, materiais impressos e sites de busca como principais TDICs. No Gráfico 3, 

sintetizamos as categorias indicadas no Curso Técnico de Nível Médio em Informática 

para Internet, na forma Concomitante. 

Gráfico 3: Categorias e TDIC indicadas no Curso Técnico de Nível Médio em Informática para 

Internet, na forma Concomitante 

 
 Fonte: Própria (2021). 

O curso técnico em Informática para Internet apresenta um maior número de 

TDICs como softwares de apoio, porém, dentre esses, há softwares gratuitos, como o 

Ubuntu, VirtualBox e Dev C++, bem como proprietários, como CorelDRAW, 

Dreamweaver e Adobe Creative Suíte. Ainda assim, a maior probabilidade de uso é do 

Moodle e seus recursos, tal qual o que foi observado nos dois cursos anteriores.  

Salientamos que os três cursos usam o Moodle como ambiente onde os cursos 

acontecem. O perfil dos cursos reverberam para tempos curtos e atividades intensas e, 

essas questões podem não garantir ao aluno tempo para adaptação às especificidades 

encontradas durante a formação, mesmo os cursos aqui expostos possuam uma disciplina 

dita introdutória, como Ambientação em EaD e/ou Informática Básica, as quais, de acordo 

com os PPCs, dependendo do tipo de oferta tem uma carga horária entre 15h (caso dos 

cursos de Montador e Reparador de computadores e de Segurança do Trabalho) e 60h 

(caso do curso de Informática para internet). 

 

CONCLUSÕES 

Diante do que foi discutido até aqui, é importante considerar que os cursos são 
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fomentados visando à expansão da educação profissional e tecnológica de acordo com as 

necessidades mercadológicas das regiões por meio da educação a distância, observando-

se que essa modalidade permite atingir um maior número de alunos com baixo custo de 

implementação e manutenção dos cursos.  

De acordo com os PPCs analisados, tem-se um norte para os docentes organizarem 

e planejarem suas atuações, o que mostra a importância da expansão da educação 

profissional e tecnológica através das tecnologias digitais, utilizando a educação a 

distância para integrar EPT e TDICs pelo país. No âmbito do IFRN, observa-se a 

necessidade da população de qualificar-se para manter-se atuante no mundo do trabalho, 

bem como a compreensão de que o mercado de trabalho formal é competitivo e que não 

há vaga para todos. 

Logo, as TDICs apresentadas nos PPCs se mostram insuficientes para que os 

alunos concluam a formação e possam se apresentar perante a sociedade com 

competências e habilidades para manusear tecnologias digitais para articular ciência, 

trabalho, tecnologia e cultura, como informado nos documentos em questão. Diante dessa 

análise, apontamos a necessidade de revisão dos projetos dos cursos analisados para que 

haja maior foco não só na listagem das TDIC sugeridas, como também na utilização 

durante o processo de ensino dos alunos. 
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ESCOLA E TRABALHO DOCENTE: IMPLICAÇÕES DO CAPITALISMO E 

DA PANDEMIA 
          

Franciele Del Vecchio dos Santos3; Karla Aparecida de Ataíde Ravaneli4. 

            

INTRODUÇÃO 

A ascensão da globalização no final do século XX e a tendência à homogeneização 

da cultura promoveu a falsa sensação de diminuição das desigualdades. Porém, uma 

pandemia revelou a falta de equidade num lugar exponencial de desenvolvimento dos 

indivíduos: a escola. 

O final de 2019 trouxe à tona notícias e informações sobre o registro de um novo 

vírus com alto potencial de contágio em Wuhan, na China. Naquele período, ainda não 

havia clareza sobre a complexidade e o alcance desse vírus que, meses depois, 

disseminou-se pelo globo matando mais de um milhão de pessoas. A doença infecciosa 

causada pelo novo coronavírus, identificado pela primeira vez na província chinesa, 

recebeu o nome de COVID-19 e espalhou-se com muita rapidez para outros países do 

mundo. Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto 

da doença como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional e, dois meses 

depois, em março, caracterizou-a como pandemia.  

Dada as condições de contaminação, tem-se no distanciamento social uma das 

primeiras e mais eficazes medidas para contenção da propagação da doença. Por conta 

disso, medidas passaram a ser tomadas para dimunuição do fluxo e contato entre as 

pessoas e, gradativamente, as escolas foram fechadas. A partir daí, de formas distintas 

nos países, buscou-se possibilidades para a continuidade das atividades de ensino. Nesse 

processo, a tecnologia tornou-se aliada para que as atividades continuassem remotamente. 

Tendo em conta esse cenário, este trabalho tem por finalidade elaborar uma breve 

discussão crítica sobre como a inclusão digital tem ocorrido nos espaços escolares em 

nosso país e como nosso contexto econômico e político exerce sua infuência diante da 

pandemia. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Nosso embasamento teórico respaldou-se em três pilares: os textos que retrataram 

o contexto atual da doença globalmente, as implicações sociais dessa e, por fim, como 

elas estão associadas ao ambiente escolar. 

 No que diz respeito à pandemia, o informe número 01 da Fundação Carlos Chagas 

(2020) apresenta dados acerca da COVID-19 e relaciona-os à escola, estabelecendo 

relação com uma pesquisa direcionada aos professores que estão atuando durante o 

isolamento social. Para compreender as implicações sociais, foram utilizados dois 

capítulos da obra “Sopa de Wuhan: Pensamiento contemporáneo en tiempos de 

pandemias” escritos por Butler e Žižek que analisam, fora de uma lente neoliberal, a 

sociedade dentro da pandemia. Sobre o contexto escolar que envolve o trabalho docente, 

o uso das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem e a inclusão digital, baseou-

se em Diehl e Marin (2016), Pereira, Santos e Manenti (2020) e Prioste e Raiça (2017). 

 

METODOLOGIA 

O trabalho tem um caráter qualitativo baseado na análise bibliográfica. A revisão 

de literatura consiste na leitura e análise de um informe sobre dados da pandemia 

relacionados ao contexto escolar, dois capítulos de um livro recente, os quais retratam 

implicações sociais no contexto do novo coronavírus e artigos/textos de autores que 

discorrem sobre trabalho docente, uso de tecnologias da informação e comunicação na 

educação, bem como saúde mental e adoecimento de professores neste contexto mundial.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pandemia alterou completamente a dinâmica social vigente, instituindo novas 

formas de interação e convivência, bem como modificando as nossas práticas cotidianas 

e as relações de trabalho. Por orientações governamentais, os serviços considerados não 

essenciais foram fechando, um após o outro, à medida em que os números de infectados 

e hospitalizados ficavam cada dia mais elevados. Pereira, Santos e Manenti (2020), 

destacam que a situação se agravou no Brasil a partir de dois marcos: a publicação em 03 

de fevereiro de 2020 da Portaria Nº 188 editada pelo Ministério da Saúde, declarando 

situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) e a 

confirmação do primeiro paciente infectado no país no dia 26 do mesmo mês. 
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A partir das medidas tomadas pelos estados e municípios, as redes escolares 

passaram a buscar formas para que o trabalho educativo continuasse no decorrer do 

período de crise, evidenciando os desafios constantes (em muitos casos gritantes) do setor 

educacional brasileiro. As escolas privadas começaram a desenvolver atividades remotas 

como estratégia didático-pedagógica e tal situação passou a se repercutir, ainda que em 

menor grau, nas escolas públicas. Diante da situação de excepcionalidade, o Conselho 

Nacional de Educação emite o Parecer 05/2020 que trata da “reorganização do Calendário 

Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de 

cumprimento da carga horária mínima anual”. 

Pereira, Santos e Manenti (2020) apontam que, em território nacional, a gravidade 

da doença associada a rápida disseminação geográfica e ao despreparo do poder público 

levou o país a níveis alarmantes de contaminação em um curto espaço de tempo. Essa 

conjuntura atingiu diversos âmbitos da vida social, dentre eles a educação. Na tentativa 

de de conter o contágio da doença, as escolas privadas e públicas começaram a suspender 

atividades presenciais, impactando milhares de estudantes, trabalhadores docentes e 

demais envolvidos no universo educacional. O que no início parecia uma medida 

circunstancial e momentânea tornou-se, com o passar dos dias, uma nova realidade dada 

as condições alarmantes e ao número cada vez maior de infectados. 

A pandemia escancarou a desigualdade social, educacional e digital presente na 

realidade brasileira. No que diz respeito ao trabalho do professor, de acordo com a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), além de estressante e desgastante, a 

profissão docente gera repercussões evidentes na saúde física e mental. As atividades 

remotas, a falta de uma rede de apoio sistematizada e articulada, a sobrecarga de trabalho, 

a falta de controle sobre o tempo, os problemas comportamentais dos estudantes, a 

burocracia excessiva, a falta de acesso e de materiais adequados e, por fim, a dificuldade 

de relacionamento são fatores que contribuíram para o desgaste no trabalho (DIEHL; 

MARIN, 2016). 

Mais da metade do professorado (65%) afirma que o trabalho aumentou, de acordo 

com o informe número 1 sobre Educação Escolar em Tempos de Pandemia, da Fundação 

Carlos Chagas (2020). Oito em cada dez das 14.285 professoras entrevistadas para a 

elaboração de tal informe afirma utilizar-se de redes sociais como recurso pedagógico. 
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Apesar de tal informe demonstrar que a maior parte dos professores sente-se apoiada pelas 

escolas, é proposto aqui um olhar mais atento e crítico acerca de tal informação. É preciso 

problematizar qual a validade de redes sociais enquanto recurso didático, já que não são 

elaboradas com o intuito de serem ambientes virtuais de aprendizagem e verificar se a 

aprendizagem é efetiva, já que tal processo de ensino remoto foi implantado 

emergencialmente sem um acompanhamento próximo da formação dos professores para 

utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e ainda se os educandos 

possuem recursos materiais para ter acesso ao conteúdo das aulas. 

De acordo com Prioste e Raiça (2017), muitos alunos que estão presentes na 

escola pública brasileira, não terão oportunidades de desenvolver habilidades digitais em 

suas casas com seus familiares. Tal modalidade de ensino deveria ser desenvolvida dentro 

de um ambiente escolar, planejado e sistematizado por professores familiarizados com 

tais recursos tecnológicos, porém: 

No Brasil, o uso das tecnologias na educação também esbarra na formação 

docente e nas condições de trabalho do professor. Uma pesquisa realizada com 

docentes de escolas públicas brasileiras identificou que 49% consideravam o 

uso de TIC como muito importante nos espaços escolares, e 39%, como 

importante; porém, apenas 15% dos professores se sentiam preparados para 

adotar as TIC em suas práticas pedagógicas (PRIOSTE; RAIÇA, p.872, 2017). 

 

Como foi possível observar no excerto acima, os professores sentem a necessidade 

da utilização da tecnologia. Em contrapartida, uma parcela muito pequena sente-se 

preparada para utilizá-la. Além da dificuldade da formação continuada para a apropriação 

dos recursos tecnológicos, é preciso esclarecer que tal apropriação precisa ser ativa para 

que se possa utilizar os recursos, objetivando um desenvolvimento real (seja ele 

profissional ou intelectual para produzir conteúdo, resolver problemas) (PRIOSTE; 

RAIÇA, 2017). Especificamente sobre os educandos, esbarramos no letramento digital. 

Adolescentes e crianças com alfabetização precária se utilizam da internet e das 

tecnologias digitais apenas para lazer, como por exemplo para jogar on-line (PRIOSTE; 

RAIÇA, 2017). Analisando dialeticamente, é preciso investir na formação do professor, 

em políticas públicas para uma efetiva apropriação das TICs na escola como um todo 

(PRIOSTE; RAIÇA, 2017). 

Ao contrário do que se pensava sobre a globalização, tal fenômeno por si próprio 

não resolveu os fossos digitais (PRIOSTE; RAIÇA, 2017) decorrentes das desigualdades 
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sociais produzidas pelo capitalismo. Tampouco, em um contexto de pandemia, mostrou 

as maravilhas de tal sistema econômico.  

Pode-se (assim como a homogeneização da cultura produziu a falsa sensação de 

diminuição das desigualdades) acreditar que a escola continuou a exercer seu papel e que 

dano nenhum foi sofrido nos processos de ensino aprendizagem. Inserido em um sistema 

econômico capitalista, estamos expostos a fenômenos tais quais as fake news, teorias da 

conspiração que são fruto de “epidemias de virus ideológicos” (ŽIŽEK, 2020) para crer 

que estamos todos em um mesmo barco e que as coisas por si só se autoregularão (ŽIŽEK, 

2020), inclusive o ensino e a escola. 

Tais fenômenos disseminaram que o novo coronavirus iria acabar com o 

comunismo na China (ŽIŽEK, 2020), mas o que tem sido desperto com a pandemia são 

as fragilidades e limites em que o capitalismo se encontra – a sua realidade, a qual a escola 

está inserida. 

 

Mi modesta opinión es mucho más radical: la epidemia de coronavirus es una 

especie de ataque de la “Técnica del corazón explosivo de la palma de cinco 

puntos” contra el sistema capitalista global, una señal de que no podemos 

seguir el camino hasta ahora, que un cambio radical es necesario (ŽIŽEK, p.23, 

2020). 

 

Ainda não compreendemos o tamanho das implicações da pandemia para o mundo 

e nem para a escola. A realidade mostra-se extremamente complexa. Mas pode-se afirmar 

que com clareza a necessidade da formação de professores para o uso das tecnologias, de 

possibilitar aos alunos o acesso a essas tecnologias e ao letramento digital sem perder de 

vista que as lacunas entre a efetivação dessa realidade e aquilo que temos hoje é produzida 

por um sistema econômico desigual e explorador de recursos e dos indivíduos. 

 

CONCLUSÕES 

Mesmo antes de um contexto de pandemia, os docentes da educação básica 

brasileira já consideravam importante a utilização de tecnologias na educação, mas não 

se sentiam preparados para isso, conforme foi apresentado nessa breve discussão. Com o 

contexto do novo coronavírus, tal dificuldade potencializou-se com as desigualdades 

produzidas, com os fossos digitais e também com a ausência de letramento digital dos 

educandos das escolas brasileiras. 
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O desenvolvimento do trabalho remoto impactou diretamente a organização do 

trabalho docente, tornando-o ainda mais precário e evidenciando um contexto que não se 

instalou apenas por conta da pandemia, mas, muito antes disso, trata-se da consequência 

do acirramento de forças conservadoras e neoliberais na política brasileira, que 

esmaeceram as fronteiras do público e privado, ao passo que fortaleceu à exploração da 

mão-de obra em todas as camadas sociais. Muitos professores afirmaram na pesquisa da 

Fundação Carlos Chagas (2020) apresentada que se utilizam de redes sociais como 

recurso didático nesses tempos, as quais, contraditoriamente, disseminam as fake news 

responsáveis pela propagação de vírus ideológicos, como nos alerta Žižek (2020). 

Não podemos nos esquecer que somos sujeitos históricos e políticos e que a 

educação nunca é neutra e desinteressada. Educar é um ato político que, nesse momento, 

está sujeito ao isolamento social da pandemia e à exibição das feridas do capitalismo. 
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FACILITAÇÕES GRÁFICAS DE POSTS SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19 

EM UM BLOG DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 
          

Laura Arães Silveira5; Adriana Pugliese6  

            

INTRODUÇÃO 

Iniciada em dezembro de 2019 na China e difundida em todo mundo a partir de 

fevereiro de 2020, a pandemia do coronavírus trouxe diversos desafios para a nossa 

sociedade e revelou abruptas desigualdades no país, seja na possibilidade de participação 

na educação a distância, ou em relação às questões de melhores condições de isolamento 

social. Além disso, até mesmo, o acesso à informação verídica e atualizada. Na era da 

tecnologia e da globalização, o acesso à divulgação científica e informação com 

referências e bases confiáveis ainda é um privilégio, visto que há um bombardeio de 

informações de origem duvidosa e de difícil entendimento. 

Apesar das intensas ondas de fake news e desinformação, há pouca preocupação 

com a forma como essa informação científica é transmitida e para quem ela se torna 

acessível. A linguagem formal e com rigor de protocolo científico é de extrema 

importância para a credibilidade dos dados e divulgação internacional, no entanto, essa 

linguagem quase nunca é adequada para atingir um público-alvo mais abrangente, 

proporcional à população brasileira. Sendo assim, a divulgação da ciência precisa ser mais 

inclusiva e diversa, para que possa ser facilmente compreendida, independentemente de 

faixa etária e classes sociais. 

Esse trabalho é parte de uma pesquisa maior de iniciação científica que tem 

intenção de  divulgar para a população em geral informações, curiosidades e outros dados 

científicos no contexto da pandemia da Covid-19, utilizando-se de diferentes meios de 

veiculação, em especial no que tange ao uso de imagens. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Segundo a pesquisa de Percepção Pública da Ciência e Tecnologia (CGEE, 2019), 

realizada pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), organização social 

 
5 Bacharelado em Ciências e Tecnologia, Universidade Federal do ABC, laura.araes@aluno.ufabc.edu.br 
6 Centro de Ciências Naturais e Humanas, Universidade Federal do ABC, adriana.pugliese@ufabc.edu.br 
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supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

(MCTIC), há um escasso acesso à informação científica, baixa apropriação do 

conhecimento científico e contínua desigualdade na informação e participação em 

atividades de difusão da cultura científica. É importante ressaltar que, em relação aos 

últimos anos de pesquisa, houve uma estagnação no uso da internet ou redes sociais para 

acessar informação científica, 14% dos entrevistados. Ademais, ocorreu um relevante 

decaimento em relação à televisão como fonte de acesso, apenas 11%, sendo de 21% em 

2015. Ainda segundo a pesquisa, a maior parte dos entrevistados (82%) concorda 

plenamente com a seguinte máxima: “a maioria das pessoas é capaz de entender o 

conhecimento científico, se bem explicado”. 

Alguns termos são utilizados para se referir à informação científica que chega à 

população. Segundo Muller (2002, p. 1 apud GERMANO; KULESZA, 2007, p. 13), 

popularização científica é, numa concepção mais abrangente, um “processo de 

transposição das ideias contidas em textos científicos para os meios de comunicação 

populares”. Sánshez Mora (2003, p. 9 apud GERMANO; KULESZA, 2007, p. 14) 

complementa esse conceito ao dizer que “popularizar é recriar de alguma maneira o 

conhecimento científico”. 

A internet tem sido o principal meio de comunicação e ensino durante a pandemia 

do coronavírus, na qual fomos impedidos de realizar muitas tarefas de forma presencial. 

Para Rosa e Islas (2009), a inclusão digital é considerada determinante no 

desenvolvimento da “economia do conhecimento”. Os autores pontuam que o discurso 

pronunciado pelos governos gira em torno do fato de que a implantação das novas 

tecnologias na educação ajuda a diminuir as falhas educativas, se entendermos que a 

desigualdade de oportunidades de que padecem as crianças, jovens e adolescentes de 

setores desfavorecidos é um problema que não está radicado somente na parte econômica, 

mas que tem suas raízes nas áreas cultural, política e, o que aqui nos concerne, 

pedagógica. É importante ainda, ressaltar que, principalmente para os “nativos digitais”, 

a educação se encontra intimamente associada ao emprego de avançadas tecnologias de 

informação e comunicação, e a internet representa para eles um ambiente natural de 

aprendizagem (ROSA; ISLAS, 2009). 

Nesse momento, é feita uma revisão e ambientação da relação entre educação, uso 
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das tecnologias, suas consequências e implicações. Assim, diante do crescente uso da 

internet tanto na educação como na finalidade para divulgação científica, é legitimada a 

devida importância para os chamados blogs, uma das modalidades precursoras de 

popularização e acesso à informação nos primórdios da internet. Apresenta-se nesse 

momento uma definição para blog:  

 

Um site da web que se compõe de entradas individuais chamadas anotações ou 

histórias dispostas em ordem cronológica inversa. Cada história publicada fica 

arquivada com sua própria direção URL e atrelada a outras, assim como a data e 

hora de sua publicação. Em inglês o termo “log” designa o registro da atividade 

de um servidor, e em um sentido mais amplo se refere a um diário, como 

“travelog”, para os clássicos diários de viagem. Assim, o diário de navegação do 

internauta pela web se consolidou em 1997, e o termo “weblog”, que se usa 

indistintamente em sua forma abreviada por blog. (ORIHUELA, 2005, p. 34 

apud ROSA; ISLAS, 2009, p. 165). 

 

Apesar da expressiva importância dos blogs, principalmente na primeira década 

dos anos 2000, a massa popular se afastou do hábito de leitura recorrente, com isso, 

vislumbrando atingir o maior percentual populacional, pretende-se ampliar o acesso dos 

conteúdos de credibilidade científica do blog para as redes sociais. 

Concebeu-se que para a informação ser acessível para um amplo público não 

bastaria somente veicular nas redes sociais, mas era também importante pensar na 

linguagem que seria utilizada para esse fim, inclusive a linguagem imagética. Além de 

desempenharem um importante papel na construção, no registro e na comunicação da 

produção humana, as imagens passam a ser também disseminadas nos espaços da escola 

como elemento importante nos processos educativos (TOMIO et al., 2017). 

Desse modo, optou-se por utilizar as facilitações gráficas como forma de adequar 

o conteúdo textual de linguagem formal para a visualização imagética. A facilitação 

gráfica constitui a sistematização de ideias, conteúdos e conceitos de forma lúdica e 

acessível (OLIVEIRA et al., 2020). Nesse caso, as partes fundamentais são estruturadas 

por meio de metáforas visuais que representem a essência do processo de construção do 

conhecimento e/ou do resultado do evento (MEO, 2014). 
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METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa descritiva e documental (GIL, 2008), em que são 

produzidas facilitações visuais e difundidas para o amplo público a partir da leitura de 

materiais divulgados no blog institucional da Universidade Federal do ABC (UFABC): o 

Blog UFABC Divulga Ciência, blog oficial da Seção de Divulgação Científica da Pró-

Reitoria de Extensão e Cultura da UFABC, que possui periodicidade semanal. O blog em 

questão tem como objetivos “divulgar teses, dissertações e pesquisas da UFABC (ou em 

colaboração) em linguagem acessível ao público geral”. O UFABC Divulga Ciência foi 

inspirado no projeto Blogs de Ciência da Unicamp e o intuito é reunir materiais de 

divulgação científica, aproximar a ciência do público em geral e disseminar a atividade 

de popularização da ciência e democratização do conhecimento (UFABC DIVULGA 

CIÊNCIA, 2021). 

Como já mencionado, o presente trabalho traz um recorte de um projeto maior ao 

criar facilitações gráficas sobre os artigos publicados no Blog UFABC Divulga Ciência 

(https://proec.ufabc.edu.br/ufabcdivulgaciencia/) sobre a pandemia da Covid-19 no 

período de março de 2020 a fevereiro de 2021.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Primeiramente, foi feita uma revisão bibliográfica em livros e artigos que 

pudessem contribuir para construção da pesquisa. Utilizou-se como palavras-chave de 

busca para esses materiais de apoio os seguintes termos: blog, linguagem, imagem na 

educação, imagem no ensino de ciências, visual thinking, facilitação gráfica, linguagem 

visual, infográfico, divulgação científica, pandemia do coronavírus e outras palavras de 

mesmo valor semântico. Para ter uma análise clara e efetiva dos estudos realizados foi 

produzido um quadro síntese com base nas principais informações de cada texto, sendo 

elas: autor(es), ano, título, elemento analisado, principais resultados. Foi feita uma análise 

em forma de tabela e gráficos sobre os gêneros midiáticos presentes no blog UFABC 

Divulga Ciência, categorizando o eixo temático da pandemia da Covid-19 mês a mês, 

entre o períodos de março de 2020 e fevereiro de 2021. Posteriormente, foram elencados 

o conteúdo e gênero midiático, tendo duas perguntas como plano de fundo: “O post é 

sobre a pandemia Covid-19?” e “Pandemia é o assunto central ou apenas o contexto?”, 

isso porque alguns materiais abordam o assunto, mas não exploram unicamente essa 

https://www.blogs.unicamp.br/
https://proec.ufabc.edu.br/ufabcdivulgaciencia/
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temática. No período mencionado, foram publicados no blog UFABC Divulga Ciência 

165 publicações, dentre essas, 56 eram sobre a pandemia da Covid-19. 

 Dessa forma, obteve o resultado de que, entre março de 2020 e fevereiro 

de 2021, 33,9% de todo o material publicado no blog foi dedicado a discussões, 

curiosidade e problemáticas a respeito da pandemia da Covid-19, de forma a contribuir 

para o acesso à informação e popularização de dados científicos importantes no contexto 

atual de isolamento social e de propagação frequente de fake news. O Gráfico 1, a seguir, 

apresenta a correlação entre as publicações gerais do blog e o eixo temático da pandemia. 

Após a primeira fase de levantamento bibliográfico e de materiais disponíveis para 

o projeto, foram iniciadas as primeiras facilitações gráficas. Nesse processo, após uma 

leitura flutuante das postagens (leitura ativa dos materiais), elaborou-se um rascunho 

(sketch) e finalizou-se, digitalmente, com uma linguagem visual (visual thinking). 

 

Gráfico 1 – Correlação entre as publicações gerais do blog e as com eixo temático da pandemia 

 

Fonte: Própria (2021). 

 

A seguir, evidenciamos o exemplo de um sketch (Imagem 1) que tem como 

finalidade organização e sintetização de ideias, além de imagens em sua fase de 

publicação (Imagem 2, 3 e 4) que, nesse caso, apresentam visualmente os principais 

conceitos da presente pesquisa. 

Imagem 1 – Sketch (rascunho) feito à mão  da facilitação gráfica 
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Fonte: Própria (2021). 

Imagens 2, 3  e 4  – Facilitação gráfica digital: Apresentação do projeto “Quer que eu desenhe?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria (2021). 

 

CONCLUSÕES 

Essa pesquisa realizou um recorte de um projeto de iniciação científica em 

andamento que analisa a importância e relevância do Blog UFABC Divulga Ciência para 

a divulgação científica de assuntos vinculados à pandemia da Covid-19, especialmente 

no que tange à veiculação de notícias por meio de imagens. Abordam-se temas como a 

descoberta do vírus, medidas de prevenção, produção de vacinas e outros assuntos 

relevantes ao enfrentamento da pandemia. Foram produzidas facilitações gráficas 

(incluídas em livro em fase de editoração) e analisados os dados descritivos das 

publicações durante o primeiro ano da pandemia, apresentando a correlação entre as 

publicações totais e as que tratavam especificamente da temática da Covid-19. Estima-se 

que esse estudo e outras ações da UFABC tenham contribuído ao apresentar informações 

com credibilidade científica para um público não especialista. 
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FANFICS : PRÁTICAS COLABORATIVAS DE LEITURA E ESCRITA 
 

Matheus Farias Dantas7; Tânia Maria Augusto Pereira8 

            

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a informação e a tecnologia trouxeram mudanças significativas 

na forma de as pessoas se comunicarem ou se expressarem em comparação com as mídias 

antigas. Isso fez com que as novas relações sociais e econômicas fossem baseadas, 

sobretudo, na informação digital, bem como nos avanços da microeletrônica e das 

telecomunicações. Desse modo, pode-se afirmar que o sujeito do século XXI é 

multifacetado, pois interage com vários signos através da mídia digital, algo impensável 

há algumas décadas, quando a comunicação era, basicamente, analógica e unilateral. 

A partir desse fato, esse sujeito deve ser competente para compreender as 

múltiplas linguagens e letramentos, ou seja, saber se posicionar diante de um mundo 

plural que trouxe novas abordagens à leitura como também à escrita. O leitor de hoje deve 

ser dotado de uma postura ativa e crítica diante do texto que é, por sua vez, cada vez mais, 

integrado com outros conteúdos por meio de links, áudios, imagens, entre outras 

linguagens, as quais são exploradas e atualizadas, simultaneamente, nesses espaços 

digitais.  

A comunicação atual permite que o sujeito use a linguagem que melhor represente 

a sua mensagem. Um bom exemplo disso é o gênero Fanfic (ficção de fã), que visa 

retomar o enredo de uma obra cultural (livro, filme, série ou música) para construir o seu 

próprio discurso. O escritor de Fanfic pode refutar, confirmar, complementar ou fazer 

sugestões em relação ao texto base, do qual é fã, a fim de compartilhar a sua criação com 

outros fãs da mesma obra. Esse gênero é, portanto, baseado na releitura e na reescrita e 

exige que o leitor entre na história, modificando-a. As histórias são publicadas em 

diversos capítulos nos sites específicos e o autor recebe de seus leitores o feedback do que 

eles gostariam de encontrar nas próximas partes do enredo, fazendo, assim, com que o 

texto contenha várias vozes discursivas. 

A Fanfic se tornou uma categoria literária distinta e criativa por possuir um estilo 

único, no qual pode-se utilizar recursos visuais, orais ou auditivos para publicar sua 

 
7 Graduado em Letras, UEPB, Matheus.fariasdantas@hotmail.com  
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mensagem. Porém, ainda há muitos desafios a serem vencidos para a inserção dos gêneros 

digitais, a exemplo da ficcção de fã. Portanto, justifica-se realizar uma reflexão acerca da 

Fanfic como um texto multimodal e multiletrado para ser inserido na sala de aula, uma 

vez que esse gênero pode trazer mais engajamento e motivação aos alunos e viabilizar 

práticas enriquecedoras de leitura e escrita na escola.  

Considerar o aluno como protagonista no processo de ensino aprendizagem é cada 

vez mais necessário em um ensino de leitura e escrita inovadores, que atenda à realidade 

de jovens imersos em um mundo digital, a partir de uma perspectiva dos multiletramentos. 

Diante dessa necessidade, esse artigo tem como objetivo analisar as características e 

relevâncias do gênero Fanfic através do estudo de uma Fanfic Crossover dos contos 

Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector e Negrinha, de Monteiro Lobato, encontrada 

no site Fanfics Brasil. Especificamente, buscou-se corroborar o fato de que o uso desse 

gênero em aula pode oportunizar ao estudante, em sua formação de leitor proficiente, 

práticas didáticas de leitura e escrita, de maneira a aprimorar suas habilidades linguísticas 

e literárias.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Diante de um panorama social cada vez mais tecnológico e integrado com uma 

cultura participativa e colaborativa, é notável a presença dos multiletramentos e da 

multimodalidade em várias esferas de atuação humana, sobretudo na mídia digital, que 

permitiu a ascensão de textos produzidos pelos mais diferentes sujeitos, independente da 

origem ou da classe social. Tanto um indivíduo do interior do Brasil, quanto alguém que 

mora na Europa pode produzir, bem como divulgar sua Fanfic, por exemplo, pela rede 

mundial de computadores com sua inerente fluidez e multimodalidade. Além disso chegar 

a ter uma boa visibilidade, algo impensável há algumas décadas. Os ficwrites (escritores 

de Fanfics) podem inserir recursos sonoros e visuais em suas produções provocando, 

assim, mudanças nas roupagens dos textos. 

Não somente a escrita se modificou, mas a leitura também possui novos 

paradigmas que exigem práticas de letramento atualizadas, cujo aprendizado deve ocorrer 

no meio escolar. Os textos híbridos atuais pedem capacidades de interpretação para cada 

linguagem utilizada em sua criação e, dessa maneira, as nossas atuais práticas de leitura 
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e escrita ensinadas nas escolas são insuficientes e restritas para a era digital. Azzari e 

Custódio afirmam que devemos observar o aluno como nativo digital e não como uma 

tábula rasa ou um quadro em branco (AZZARI; CUSTÓDIO, 2013). Sendo assim, os 

jovens de hoje estão mais dinâmicos, críticos e imersos em relações socioprofissionais 

líquidas e imediatistas. Essa é apenas uma das várias transformações que as Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TICs) tem proporcionado. Em um mundo globalizado e 

tecnológico como o atual, as pessoas tem a impressão de que o tempo e a distância estão 

cada vez menores, sobretudo com o advento da internet e dos gêneros digitais que 

causaram uma grande revolução na cultura impressa da sociedade ocidental, desde a 

invenção da prensa de Gutenberg, em 1450, na Alemanha. 

São novos meios de comunicação, novos letramentos e novas relações dos 

cidadãos com o texto, a escrita, os sinais gráficos, a semântica, entre outros. Segundo 

Lévy (1999), a internet não mudou apenas as relações sociais, mas também as relações 

econômicas, políticas e culturais entre as nações. Sobretudo, a partir da década de 1990, 

as pessoas passaram a produzir e divulgar seus próprios textos, gratuitamente, na internet. 

A cada dia, surgem bons escritores, poetas, intelectuais que não ganharam seu espaço na 

TV ou na rádio, mas sim na cibercultura digital. Os computadores, por sua vez, foram se 

tornando menores, mas com grande capacidade de armazenamento de dados. 

Além das mudanças no comportamento da juventude, não existem mais os papeis 

sociais rígidos de autor e leitor ou de locutor e interlocutor, pois todos estão imersos em 

uma rede interativa. A Fanfic é prova disso, uma vez que os fãs, são coautores também 

por meio dos seus comentários sobre a obra que estão lendo. Sobre isso, Azzari e Custódio 

(2013) argumentam que tanto a função de autor como de leitor possuem novos aspectos. 

Agora, esses sujeitos devem ser mais engajados, críticos e protagonistas.  

Assim, o que vemos hoje é o domínio de produções culturais e textuais híbridas 

em diferentes áreas que permitem qualquer pessoa fazer seu próprio repertório, através 

das novas tecnologias. Cada produção possui inúmeras linguagens e cada uma exige uma 

capacidade de interpretação para fazer sentido ao leitor. Os gêneros textuais se modificam 

constantemente,  acompanhando as mudanças comunicativas, culturais e históricas entre 

os sujeitos. Bakthin (1982) corrobora essa informação quando considera a estabilidade 

dos gêneros textuais como relativa e flexível. Marchuschi (2008) esclarece que os gêneros 



[54
] 

II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e 
possibilidades 

   
 

 

textuais são os textos presentes no dia a dia da sociedade e que possuem padrões de 

comunicação definidos socialmente em composições funcionais. 

A compreensão do gênero digital Fanfic e de tantos outros que surgem a todo 

instante na grade curricular de um sistema de ensino pode permitir que o aluno se veja 

como protagonista, pois com a mediação do docente, o estudante escolhe os caminhos 

pelos quais irá percorrer no meio digital e estará mais apto para atender às demandas de 

uma sociedade globalizada como a nossa. Muitos estudantes já integram uma comunidade 

de fãs e tem conhecimento de como navegar pelos sites de Fanfic. Assim, os conteúdos 

teóricos ensinados nas aulas de leitura e escrita devem ser aplicados à vida prática em 

gêneros que muitos jovens usam, como argumentam Paula e Zandonadi (2020). Além 

disso, as autoras declaram que o texto de fã pode diminuir a falta de motivação dos alunos 

em relação à leitura e à escrita. O docente pode, por exemplo, fazer um levantamento 

acerca das preferências culturais dos seus alunos e instigá-los a desenvolver Fanfics sobre 

as mesmas ou trazer fics baseadas em clássicos da literatura mundial e nacional a fim de 

motivar os discentes a ampliarem seu repertório literário.  

Incentivar a produção colaborativa existente no gênero em estudo possibilita o 

protagonismo da escrita jovem, sobretudo, se o professor direcionar os alunos para a 

publicação das Fanfics nas redes, o que permite incentivá-los a ingressar no mundo da 

escrita digital. Pode-se fazer um trabalho interdisciplinar com as Ciências Humanas e 

Naturais envolvendo Fanfics que debatam questões sociais, a fim de incentivar o 

pensamento crítico dos discentes, expressando-o por meio da escrita nas mídias. Contudo, 

há uma resistência à inserção desse tipo de ensino mais centrado na linguagem digital e 

de seus poderes semióticos, devido a fatores como a cultura erudita e behaviorista, ainda 

muito impregnada na escola, apesar de a mesma estar imersa em um contexto que pede 

um ensino mais adequado ao século XXI. Mesmo quando os gêneros digitais são o 

assunto de uma aula, geralmente, não são usados como uma ferramenta didática que 

proporcione uma interação no processo colaborativo de construção de sentidos ou como 

um meio para colocar novas normas em aulas que são puramente prescritivas. 

É necessário relacionar as TICs com o ensino por meio de objetivos claros e 

possíveis, além de conhecer o manuseio das mesmas para que os alunos interajam entre 

si e com o docente e tenham criticidade quando escolherem dados para suas produções 
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textuais. Mesmo em escolas que possuem equipamentos de última geração e internet 

acessível a todas as salas, existem aulas que perpetuam o mesmo modelo tradicional de 

ensino como afirma Ribeiro (2018). No entanto, o professor deve ser um pesquisador 

curioso e motivado para inserir os multiletramentos digitais em sua prática de ensino. Não 

basta reconhecer que eles são importantes, mas manifestar interesse em ações educativas 

planejadas e eficazes para que as TICs potencializem o processo de ensino-aprendizagem 

e não sejam vistas como meras substituições de instrumentos tradicionais como a própria 

voz do professor. 

Os recursos e conteúdos convencionais não devem, obviamente, ser deixados 

totalmente de lado, mas a escola deve mudar a forma de abordá-los, pois, tanto os 

discentes como os docentes, precisam ver sentido no que estão realizando, ou seja, atentar 

para a relevância e atualidade de um determinado conteúdo, de maneira a corroborar para 

um espaço escolar mais humano e inovador. 

É essencial uma reflexão sobre o protagonismo e o engajamento que a Fanfic e os 

demais gêneros eminentemente digitais promovem, uma vez que os alunos precisam ser 

autônomos no uso das diferentes linguagens, tendo em vista que precisam da mediação 

do professor, do apoio da comunidade escolar e de uma estrutura física e pedagógica 

adequadas ao século XXI para terem um domínio mais amplo das TICs, principalmente, 

em um país como o Brasil, que possui injustiças sociais no acesso aos meios digitais. São 

necessárias políticas públicas, por parte dos governantes e legisladores, que priorizem a 

solução dessas problemáticas através da inclusão das novas tecnologias na escola, para 

que a instituição cumpra seu papel de promover o debate e o diálogo com a sociedade. 

Desse modo, a Fanfic pode fazer parte desse novo espaço escolar de maneira que, 

ao invés de normatizar o “internetês” e excluir os comportamentos dos jovens nas redes 

sociais, possa provocar o aluno para que ele compreenda a finalidade desse modo 

eminentemente digital de se expressar e o funcionamento dessas práticas sociais 

multiletradas. 

 

METODOLOGIA 

Metodologicamente, este trabalho é de natureza qualititativa, uma vez que traz à 

tona uma investigação acurada a respeito das Fanfics e das práticas colaborativas de 
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leitura e escrita. Foi feita uma pesquisa de estudos acadêmicos sobre esse gênero nos 

meios digitais e impressos constatando, assim, uma escassez de estudos que abordassem 

como a Fanfic e outros gêneros presentes no meio digital podem impactar positivamente 

no processo de ensino-aprendizagem. Diante disso, foi realizado um levantamento teórico 

sobre a leitura e escrita no meio digital, bem como de algumas pesquisas sobre Fanftions, 

a partir das contribuições de autores como Ribeiro (2018), Azzari e Custódio (2013), 

Paula e Zandonadi (2020), Bakhtin (1982), Marchuschi (2008) e Lévy (1999).  

Em seguida, foi definido um exemplar de Fanfic que abordasse temas relevantes 

para serem trabalhados em sala de aula, de maneira a fortalecer a interdisplinaridade e a 

criticidade dos alunos frente às questões sociais. Foi selecionada a  Fanfic Crossover dos 

contos Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector e Negrinha, de Monteiro Lobato, que 

abordam temáticas como o racismo e o poder da leitura.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Fanfic de Castro Júnior, nome do fã no site Fanfic Brasil: Felicidade 

Clandestina: Felicidade é apenas um sonho, pode-se notar uma relação intertextual com 

os contos de Negrinha e Felicidade Clandestina. O início da história dialoga com o conto 

de Lobato ao utilizar o mesmo da protagonista, como mostra o trecho: “Negrinha era 

uma menina de sete anos. Preta? Não: Fosca, mulatinha escura, de cabelos pretos e 

olhos assustados” (CASTRO JUNIOR, 2019). 

Também no início, a trama dialoga com o texto de Lispector, quando afirma 

que Negrinha era diferente da filha da patroa “que era baixa gorda e sardenta e de 

cabelos excessivamente crespos, meio arruivados” (CASTRO JUNIOR, 2019). Pode-

se concluir que a descrição física dessa menina ruiva é uma referência a antagonista 

do conto de Lispector.  

Desse modo, o ficwriter traça novos contornos para a história quando traz a 

figura de Negrinha, que tem pais vivos, semelhante ao texto de Felicidade 

Clandestina. Outro ponto semelhante é que, na Fanfic, a menina sempre sonhou em 

ter um pai dono de livraria e desejava ler Reinações de Narizinho, que estava na 

livraria de sua patroa. A antagonista presente na Fanfic é a filha da patroa, também 

de cabelos ruivos, e cria um plano cruel para impedir que Negrinha pegue 
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emprestado o livro, assim como a menina cruel do conto de Clarice. 

A Fanfic evidencia seu poder de engajamento crítico e reflexão para com as 

questões sociais ao evidenciar que uma criança negra tem, muitas vezes, um acesso 

limitado ao mundo da leitura e ao conhecimento, devido às inúmeras barreiras 

impostas pela sociedade.  

Uma fala da filha da patroa mostra claramente isso, após ter seu plano cruel 

de enganar Negrinha descoberto: “A mãe da malvada menina virou-se para a filha 

e exclamou: mas este livro nunca saiu daqui e você nem quis ler! sua filha respondeu: 

“mamãe, a senhora não está vendo que ela é negra’’ (CASTRO JUNIOR, 2019). A 

patroa emprestou o livro para Negrinha, que ficou muito contente e entusiasmada 

ao receber, mas nesse momento de alegria, descobre que toda essa história se tratava 

de um sonho, justificando, assim, o título do conto. Para a protagonista, a felicidade 

não passa de um sonho, de uma ilusão longínqua devido ao racismo que sofria por 

causa da cor de sua pele. 

Dessa forma, a Fanfic pode se basear em textos clássicos da literatura sem 

perder sua essência. Cada alteração feita pelo ficwriter faz novos sentidos para a 

história, transformando um leitor passivo em um produtor de conteúdo literário no 

ciberespaço e o fã em alguém que pode reagir, comentar e/ou sugerir acerca da 

Fanfic que está lendo. 

 Ademais, a ficção de fã pode tratar de temas atuais, como o racismo e o poder 

da leitura, que, feita de maneira criativa, faz o leitor virar um admirador de uma 

determinada obra a ponto de imaginar novos rumos para ela e isso é feito com uma 

felicidade parecida com a da protagonista de “Felicidade Clandestina”, ao possuir 

seu tão sonhado livro, mesmo que de forma emprestada. Nesse sentido, é totalmente 

adequada a inserção desse gênero em salas de aula, pois ao ser apresentado de forma 

coerente com as práticas sociais de multiletramentos, pode corroborar para que 

nossos alunos não sejam meros reprodutores passivos de informações 

descontextualizadas ao século XXI, mas que se tornem sujeitos competentes e 

eficientes nos âmbitos da leitura e da escrita, protagonistas de sua aprendizagem.  

 

CONCLUSÕES 
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Possibilitar condições para que os alunos possuam habilidades de leitura e escrita 

satisfatórias, incentivando práticas pedagógicas coerentes com as diretrizes que o século 

XXI exige, aponta a relevância do uso das Fanfics para a formação escolar do sujeito 

atual, face ao contexto tecnológico repleto das mais diferentes linguagens. Esse é o papel 

da escola, que deseja alcançar essa finalidade por intermédio de ações que levem em conta 

a formação de um jovem crítico e consciente dos multiletramentos, assim como das 

multimodalidades dos gêneros digitais existentes atualmente. Não há mais sentido em 

formar alunos cuja função na escola é de apenas decorar um conteúdo para fazer uma 

prova. 

Esse objetivo, no entanto, não está totalmente concretizado no Brasil porque, 

dentre outros fatores, as TICs e os gêneros digitais, vêm sendo considerados ainda, de 

acordo com Ribeiro (2018), como fim e não como meio. Isso significa que a Fanfic e 

outros gêneros típicos das mídias digitais não estão sendo apresentados em sala de aula 

de uma forma global e contextualizada, com a apresentação de suas respectivas áreas de 

produção, circulação, estruturas e público-alvo. Fazer isso é importante, pois as 

transformações sociais e culturais acontecem de um maneira rápida e multilateral e, cada 

uma delas, permite o surgimento ou a atualização de um gênero discursivo. A Fanfic é 

um gênero discursivo que reflete as mudanças das relações sociais no meio digital, 

inclusive, possibilitando a criação de comunidades e grupos que interagem entre si, de 

maneira a colaborar diretamente na produção de um ficwriter, o que torna fundamental 

sua inserção nas práticas didáticas.  

Houve avanços significativos e promissores no que se refere à adesão das TICs e 

dos gêneros digitais nas aulas de leitura e escrita em comparação com o uso dessas 

ferramentas há 20 anos. Há, porém, muito trabalho a ser feito, pois o foco do sistema de 

ensino deve considerar o discente como autor da sua produção textual, levando em conta 

o seu universo cultural e sua cosmovisão, para que as aulas sejam mais dinâmicas e 

inovadoras e os alunos passem de meros receptores para construtores do seu 

conhecimento, tornando-se protagonistas de sua aprendizagem. 
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LETRAMENTO DIGITAL, INVESTIGAÇÃO DA IMPORTÂNCIA E 

NECESSIDADE DESSA INCLUSÃO DIGITAL NO CONTEXTO DO IDOSO 
 

Maria Beatriz da Silva9; Janilson da Silva Souza10 

            

INTRODUÇÃO 

O avanço da tecnologia nos conduziu a um novo acesso de informações, abrindo 

um leque de diferentes formas de conexão à internet, computadores, telefones celulares, 

tablets e outros. Em uma sociedade hoje que é tecnológica e informatizada, é 

imprescindível o domínio das ferramentas que possibilitam o acesso e a manipulação da 

informação, pois os meios tecnológicos, principalmente o computador tornou-se um 

instrumento para ampliar o pensamento e redefinir a forma de comunicação do ser 

humano. No entanto, essa facilidade de entrada foi considerada, por muito tempo, como 

algo reservado às gerações mais jovens – e, infelizmente, foi criando um enorme 

obstáculo para os idosos, que não estavam familiarizados com as novas tecnologias.  

Sabendo que o número de população idosa no nosso país e no mundo só cresce 

com o passar dos anos. O mesmo se aplica a evolução tecnológica que, a cada ano, traz 

uma nova versão mais avançada desse modo. Sendo assim, o idoso se vê na necessidade 

de aprender sobre as novas tecnologias auxiliar no dia a dia. Podemos evidenciar que 

contribuir com ações que englobe aspectos da relação humana e que eleve a autoestima, 

melhorando sua qualidade de vida usando o letramento digital como uma ponte de 

ressocialização com o mundo digital.  

Assim este trabalho exibe as primeiras discussões do projeto intitulado de 

“Letramento Digital, importância e necessidade dessa inclusão digital” que tem como 

objetivo expor a importância e necessidade de facilitar o acesso do público da terceira 

idade ao mundo digital. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O segmento populacional que mais aumenta na população brasileira é o de idosos, 

com taxas de crescimento de mais de 4% ao ano no período de 2012 a 2022. A população 

com 60 anos ou mais de idade passou de 14,2 milhões, em 2000, para 19,6 milhões, em 

 
9 Licenciatura em Informática, IFRN – Campus Ipanguaçu, beatrizilva56@gmail.com 
10Licenciatura em Informática, IFRN – Campus Ipanguaçu, janilsonsouza1458@gmail.com 
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2010, devendo atingir 41,5 milhões, em 2030, e 73,5 milhões, em 2060. Espera-se, para 

os próximos 10 anos, um incremento médio de mais de 1,0 milhão de idosos anualmente. 

Essa situação de envelhecimento populacional é consequência, primeiramente, da rápida 

e contínua queda da fecundidade no país, além de ser também influenciada pela queda da 

mortalidade em todas as idades. (ERVATI, BORGES, JARDIM, 2015).  

Em virtude dos fatos citados acima, a construção e desenvolvimentos de 

atividades que que promovam a qualidade de vida da população idosa e garantam 

estratégias para assenhoreamento e uso da tecnologia é uma das principais portas de 

entrada para que isso possa acontecer. Já que, para Lemos e Lévy (2010), o mundo foi 

interligado pelas redes e as informações circulam de forma instantânea ao acontecimento 

caracterizado pelos princípios da liberação da palavra, da conexão, conversação mundial 

e reconfiguração social, cultural e política como definiu. Segundo Castells (1999, p. 24) 

a revolução tecnológica da informação e comunicação atinge todas as áreas da atividade 

humana, aumentando a complexidade de suas relações e criando novas necessidades.  

Segundo Gilberto et al. (2012, p. 6): 

 

(...) enfrentando os próprios medos, a ‘terceira idade’ encara o uso das 

tecnologias como uma forma para desafiar limites e atingir objetivos, 

procurando sempre enfrentar e dominar suas expectativas, frustrações e 

principalmente o objeto de aprendizado, neste caso, o computador. 

      

Se, por um lado, as novas gerações apresentam familiaridade com o uso das 

inovações tecnológicas que surgem constantemente, as gerações mais velhas, dos idosos, 

por sua vez, encontram-se no extremo oposto, sentindo-se no meio de um “bombardeio 

tecnológico” que lhes causam estranheza, medo ou receio. 

Não se debruça particularmente sobre o processo do envelhecimento, sobre a 

capacidade de realização do ser humano em qualquer fase da vida ou sobre os fatores de 

exclusão social dos idosos, até porque a estrutura do sistema educacional está voltada 

para as gerações mais novas (BORTOLOZZO, 2009, p.39) 

Segundo Duarte Granda (2011, p. 7): 

 

O advento da tecnologia provê oportunidades para se tornar um 

aprendiz virtual, oferecendo a educação continuada, educação à 

distância, estimulação mental e bem-estar, possibilitando ao idoso estar 

mais integrado numa comunidade eletrônica ampla, colocando-o em 

contato com parentes e amigos, em um ambiente de troca de 
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informações, reduzindo o isolamento por meio da experiência 

comunitária e auxiliando na construção de uma identidade como 

cidadão do mundo. 

 

Desse modo, o emprego ou curso na área de tecnologia computacional promove a 

aprendizagem de conhecimento e desenvolvimento das informações de diferentes formas 

e a interação entre as pessoas, principalmente para a população idosa. 

 

METODOLOGIA 

Este estudo baseou-se em uma estratégia qualitativa de pesquisa, de caráter 

exploratório, por meio de uma pesquisa bibliográfica, que tem como objetivo demonstrar 

as reflexões do processo de adaptação e readaptação ao novo mundo digital, inicialmente 

foram utilizados algumas etapas para o levantamento de dados:  

• A primeira etapa foi o levantamento de informações, citações e comentários que 

traz relações com a adaptação da terceira idade com as novas tecnologias; 

• A segunda etapa se deu em analisar os projetos de extensão realizados no IFRN - 

campus Ipanguaçu, onde extraímos dados e informações sobre o 

desenvolvimento, dificuldades e os resultados obtidos. 

• E, por último, a construção do artigo trazendo os dados analisados e discussão 

sobre as informações coletadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nos primeiros séculos, o idoso era reconhecido como o chefe dominante de uma 

família ou grupo – que por ser o mais velho detinha em suas mãos o poder do 

conhecimento e experiência adquiridos – justamente devido ao acúmulo de anos vividos 

(BLESSMANN, 2004). 

O idoso participou de uma geração que nasceu e foi educada em uma época em 

que o tempo transcorreu em outra velocidade, nos dias atuais quem não acompanha as 

mudanças sociais e tecnológicas e fica excluído (KACHAR, 2000).  

A inclusão digital do idoso requer que os componentes de entrada e saída de dados, 

as interfaces sejam desenvolvidas dentro de padrões de acessibilidade, que não ofereçam 

obstáculos para o usuário idoso, mas sim que as minimizem. As equipes de 



[63
] 

II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e 
possibilidades 

   
 

 

desenvolvimento web, de software ou hardware poderiam ser mais sensíveis às 

especificidades desse público, pois, facilitar para o idoso, não é dificultar para os mais 

jovens. (TAVARES; SOUZA, 2012). 

Para Silveira et al. (2010, p.7) “o processo de inclusão digital proporciona aos 

idosos a recuperação da autoestima, o exercício da cidadania e interação social”. O autor 

afirmam também que é importante criar estratégias metodológicas educacionais para 

preparar os idosos para o uso do computador. Além disso, ressaltaram que existe uma 

“carência de estudos que contribuam para a realização de uma política pública focada à 

inclusão digital como uma estratégia metodológica educacional”.  

Com isso, foram criados projetos de Extensão do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, realizando projetos pensando na inclusão 

digital, com temas, “Letramento Digital na Terceira Idade” e “#TERCEIRA 

DIGITAL(IDADE)”.  

Souza et al. (2018) fizeram uma pesquisa na região do vale do Assú para o 

SECITEX - VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO, cujo tema foi “Letramento Digital na 

Terceira Idade”. O principal objetivo do projeto era a promoção de uma experiência de 

ensino e de aprendizagem entre alunos e discentes que cursam Licenciatura em 

Informática no IFRN – campus Ipanguaçu e que podem se disponibilizar para ministrarem 

aulas na área tecnológica para pessoas da terceira idade, com o propósito de que estes 

possam aprender a manipular os recursos do computador e suas ferramentas, despertando 

o interesse na informática. Para dar início, foi formada a primeira turma composta por 8 

alunos que já concluíram o curso e foram considerados uma turma piloto. O projeto 

“Letramento Digital na Terceira Idade” concluiu o curso permitindo aos idosos 

adquirirem conhecimentos e interação com as ferramentas tecnológicas, fazendo com que 

desperte o interesse em buscar outros conhecimentos. Também possibilita aos discentes 

que ministram os minicursos uma experiência complementar para sua formação 

acadêmica como licenciando, fortalecendo dessa forma, o elo entre alunos, professores e 

comunidade. 

Lima e Silva (2019) fizeram o Projeto de extensão “#TERCEIRA 

DIGITAL(IDADE)” do IFRN – campus Ipanguaçu, que é um desdobramento do projeto 

“Letramento Digital na terceira idade” e visa a facilitar o acesso dessa faixa etária da 
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população na região do vale do Açu ao mundo digital. Os discentes da Licenciatura em 

Informática têm um papel importante na capacitação da pessoa idosa para o uso das 

tecnologias da vida moderna, por meio do aprendizado e disseminação da informática. 

Além disso, é uma oportunidade de vivenciarem à docência e as situações reais que 

envolvem o planejamento de ações, a construção de materiais didáticos e o 

desenvolvimento de estratégias didáticas pedagógicas. 

Guidetti e Pereira (2008, p. 122) citam Bock (2003), que afirma que a “linguagem 

não é somente um instrumento de comunicação, ela é um instrumento socializador, um 

mediador das relações entre o ser humano e o mundo”. 

Kachar (2003) aponta ainda que o adulto idoso cria em torno da tecnologia uma 

imagem de onipotência, que, aos poucos, vai se desmistificando. Eles percebem uma “[...] 

grande necessidade de inserir-se na dinâmica atual, de sentir-se incluído, envolvido no 

processo de desenvolvimento da sociedade e conectado ao mundo moderno” (KACHAR, 

2003, p. 152). 

 

CONCLUSÕES 

O ato de integração social na realidade idosa ainda não atingiu um crescimento 

significativo, apesar da expansão dos usos das tecnologias. O letramento digital é e será 

um aliado importante no processo de auto suficiência, bem como cooperação para uma 

sociedade mais inclusiva.  

As pesquisas também nos trazem que, apesar do pouco contato dos idosos com 

um mundo tecnológico, eles apresentam bastante interesse em ser envolver nas 

oportunidades que lhe surgem, aprimorando seus conhecimentos e reeducando para uma 

sociedade mais inclusiva. 
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MÉTODO DE ENSINO DIGITAL NO NOVO NORMAL: ESTUDO DE CASO 
          

Ana Geiciane Gonçalves11; Isabela Cedro Farias12            
 

INTRODUÇÃO 

A globalização tem alterado a estrutura da educação nas escolas e na forma de 

desenvolver o trabalho docente. Dentro desse processo está a revolução científico-

tecnológica, cujos reflexos também se notam nas salas de aula. Para muitos professores, 

os percalços apresentados na escola precisam ser encarados pelo recurso às tecnologias 

da comunicação e da informação (MOREIRA; KRAMER, 2007).  

Este texto examina a utilização das novas tecnologias na educação, discutindo o 

que entender por uma qualidade na aprendizagem. Além disso, demonstra uma visão 

sobre os métodos e as atividades para uma formação ser construída nos cursos que 

preparam professores e gestores, capaz de imprimir qualidade à educação e de contribuir 

para que o uso dos recursos tecnológicos favoreça a discussão do ensino, 

A partir do que foi discutido, esse trabalho apresentará um relato sobre a utilização 

de recursos tecnológicos como vídeos e áudios no ensino superior, seguido de uma 

pesquisa quantitativa sobre a utilização de novas tecnologias em sala de aula e a discursão 

sobre tal temática. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho passa por discutir e 

perceber quais foram os impactos da utilização de recursos tecnológicos variados no 

ensino superior, em tempos de aulas remotas, devido à pandemia da Covid-19. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

As tecnologias de informação e comunicação, ou seja, os programas que auxiliam 

os alunos por meio da internet, fazem parte do dia a dia dos jovens (PATRÍCIO; 

GONÇALVES, 2010). Segundo Capobianco (2010), essas ferramentas oferecem recursos 

para potencializar os processos na área de educação abrindo novas possibilidades para 

complementar o ensino formal, já que:  

 

Escolas não conectadas são escolas incompletas (mesmo quando 

didaticamente avançadas). Alunos sem acesso contínuo às redes digitais estão 

excluídos de uma parte importante da aprendizagem atual: do acesso à 

informação variada e disponível on-line, da pesquisa rápida em bases de dados, 
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bibliotecas digitais, portais educacionais; da participação em comunidades de 

interesse, nos debates e publicações on-line, enfim, da variada oferta de 

serviços digitais. (MORAN, 2012, p. 9 e 10). 

 

Esses novos instrumentos vêm expandindo a interatividade e a flexibilidade de 

tempo no processo educacional, por isso, é possível fazer uso das redes sociais para 

contribuir no processo de ensino-aprendizagem (SILVA; COGO, 2007). 

Mesmo que não queiram misturar educação com o lazer, os alunos já são 

familiarizados com essas ferramentas, por essa razão tem mais facilidade em explorar 

seus recursos (PATRÍCIO; GONÇALVES, 2010). É possível, portanto, ultrapassar o 

espaço físico das salas de aula, pois, dessa forma, o aluno não fica limitado apenas ao 

tempo de uma aula e tem a oportunidade de intensificar suas pesquisas com temas que 

lhe interessam, podendo contribuir para a diminuição das barreiras de comunicação entre 

os alunos e professores.  

Segundo Pechi (2013, p.1) “aproveitar o tempo que os alunos passam na internet 

para promover debates interessantes sobre temas do cotidiano ajuda os alunos a 

desenvolverem o senso crítico e incentiva os mais tímidos a manifestarem suas opiniões”. 

É possível aproveitar tais propostas como forma de avaliação, individual e coletiva. 

 

METODOLOGIA 

As práticas contemporâneas educacionais estão sendo a distância e, com isso, a 

utilização de recursos remotos, tecnológicos e digitais se tornaram uma maneira eficiente 

de tornar mais eficaz o aprendizado dos alunos. Operam-se novos métodos para adaptação 

desse novo ensino, como também uma forma dinâmica e didática para a apropriação dos 

conteúdos ministrados em sala de aula.  

Um dos meios utilizados dos recursos digitais inovadores são vídeos dinâmicos 

na plataforma Youtube. Os vídeos produzidos traziam o conteúdo de forma diferente e 

breve, os quais foram produzidos através dos textos da disciplina. Os vídeos tinham 

também editores de que produziam e publicavam como forma de assistência à 

aprendizagem aos conteúdos por parte dos discentes. Esse processo foi feito de forma 

exploratória, já que os alunos têm acesso e são familiarizados, ou seja, já utilizam as redes 

sociais e, portanto, tem bastante facilidade de diálogo.  

As ações foram executadas com a turma através de áudios/podcasts, uma 
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ferramenta nova utilizada de trazer as falas explicativas de forma breve do conteúdo, “ao 

utilizar um podcast o professor alia informação, entretenimento, dinamismo e rapidez ao 

processo de ensino-aprendizagem” (CRUZ, 2009). Há também o compartilhamento de 

slides, esses que já são familiarizados aos alunos e usados como recurso pedagógico do 

professor. Além disso, há o meio da rede social WhatsApp, com grupos relacionados às 

disciplinas com o intuito de facilitar a comunicação entre os docentes e discentes. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi formulada uma pesquisa quantitativa com três perguntas, através da 

plataforma Google Forms, com os alunos das três turmas da disciplina. O objetivo foi 

compreender a avaliação dos estudantes sobre a utilização dos recursos tecnológicos 

utilizados durante a disciplina em parceria com a monitoria. 

A primeira pergunta versava sobre a avaliação dos alunos em relação à utilização 

de áudios, através de podcasts, compartilhados durante a semana anterior a aula. Nosso 

intuito buscava compreender se tal método estava sendo absorvido de forma satisfatória 

pelos estudantes. 

 

Figura 01: Avaliação dos áudios utilizados na monitoria. 

 
Fonte: Própria (2021). 

 

Como pode ser visto através da figura 1, 65,7% dos entrevistados analisou a 

ferramenta de áudio como excelente, ao passo que 34,3% analisaram como bom, dessa 

forma, podemos identificar que essa ferramenta teve uma boa aceitação.  
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O alto grau de aprovação pode estar relacionado com o fato do podcast atuar como 

facilitador, já que pode ser reproduzido em computadores, tablets ou celulares, a caminho 

da faculdade, durante o trabalho, nas atividades de casa. Professores e alunos podem 

compartilhar seus materiais e fazer disso um recurso educacional aberto, demonstrando 

assim um trabalho colaborativo. 

Segundo o blog MLearn (2017), o podcast também contribui com a educação na 

medida em que desenvolve a autonomia do aluno, colaborando para que ele se torne 

responsável pela construção de seu próprio aprendizado.  

A segunda pergunta buscava compreender a satisfação dos alunos referente a 

utilização de vídeos como extensão das aulas. Tais vídeos foram hospedados na 

plataforma Youtube. Os vídeos eram criativos, curtos e dinâmicos, referentes aos assuntos 

abordados em sala. 

Figura 02: Avaliação dos vídeos utilizados na monitoria.

 
Fonte: Própria (2021). 

 

Percebe-se na figura 2 que 48,6% dos entrevistados avaliaram a ferramenta de 

vídeos como excelente à proporção que 45,7% analisaram como bom e 5,7% qualificaram 

como ruim. Dessa forma, podemos perceber que essa ferramenta teve também uma boa 

aceitação. A boa receptividade dos vídeos pode ter relação com o maior dinamismo do 

conteúdo apresentado em sala de aula.  

Para Pazzini e Araújo (2013), o vídeo ajuda muito a professores e alunos em seu 

processo de aprendizagem, pois os temas escolhidos podem ser trabalhados de forma 

criativa e eficaz, gerando maior envolvimento com os estudantes. 
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Por fim, a terceira pergunta buscava ponderar a satisfação dos alunos com a 

utilização de slides no momento das aulas. Esse recurso é o mais usual no ensino e 

consiste em apresentações com pequenos resumos do conteúdo temático. Geralmente, os 

alunos também utilizam bastante como um guia de estudo para as avaliações. 

 

 

Figura 03: Avaliação dos slides usados na monitoria. 

 

Fonte: Própria (2021). 

 

Nota-se na figura 3 que 77,1% dos entrevistados avaliaram a ferramenta de vídeos 

como excelente à proporção que 22,9% analisaram como bom. Dessa maneira. podemos 

perceber que essa ferramenta teve a maior recepção entre as três estudadas. A ótima 

aceitação nos levou a reflexão que os slides possuem uma linguagem que os alunos já 

estão familiarizados. Além disso, cabe destacar que foi a ferramenta construída pela 

professora, ao passo que, os áudios e vídeos foram criações pelas monitoras da disciplina. 

Segundo Vieira (2011), as apresentações de slides constituem recursos que despertam o 

interesse dos leitores para o tema e atraem a atenção da audiência para aula ministrada 

pelo professor. No entanto, cabe o destaque que essa melhor avaliação pode estar 

relacionada com o perfil de aluno que acaba por legitimar e considerar as atividades mais 

vinculadas com o ensino tradicional e com a figura do professor como centro e único 

detentor de saber. A atuação da monitoria tem também esse intuito de descontruir tal 

cenário. No entanto, o próprio aluno acaba por herdar tais representações de educação 

tradicional através de todo o modelo educacional que recebe. 
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CONCLUSÕES 

Esse trabalho se mostrou com resultado satisfatório perante a contribuição de 

novas tecnologias na atualidade, tornando possível um melhor diálogo entre docentes e 

discentes, o que pode ser utilizado além da monitoria.   

A utilização de ferramentas virtuais no aprendizado é de suma importância, pois 

auxilia os discentes a entenderem as matérias de forma mais natural e aos docentes a ter 

um contato menos defasado com seus alunos.  

Porém, é importante salientar que o sucesso do aprendizado dependerá de um 

planejamento dos aplicantes, na qual deve atender os objetivos e as metas a serem 

alcançadas. É essencial que o planejamento tenha como objetivo estimular as habilidades 

e competências dos alunos, enaltecendo o alcance do processo ensino/aprendizagem. 

Além disso, também foi notório que, em certa medida, infelizmente, o próprio 

aluno ainda avalia de maneira mais positiva as formas mais tradicionais de ensino e acaba 

por enaltecer a figura do professor como único nesse processo de construção de 

aprendizado. 
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MICROSOFT TEAMS COMO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

NO ENSINO DE INGLÊS: POSSIBILIDADES E OPORTUNIDADES 

 

Douglas Bressan 13; Anderson Teixeira Rolim14 

            

INTRODUÇÃO 

A tecnologia está presente na vida social em contextos diversos: sites, redes sociais, 

trabalho e estudos. É raro encontrarmos uma área não influenciada pelas tecnologias 

(BARTON; LEE, 2015). Reconhecer esse impacto nas interações dos alunos é importante, 

pois podemos refletir sobre quem e como ensinamos, visando bons resultados na 

aprendizagem e no engajamento dos aprendizes.  

O ensino híbrido como uma aprendizagem que unifica o presencial com o on-line 

(HORN; STAKER, 2015) faz-nos (re)pensar a práxis pedagógica, assim como a construção 

do conhecimentos relacionado ao uso das TDICs. Mesmo com a tecnologia tão presente, não 

podemos perder o objetivo principal no processo de ensino e aprendizagem: a aceitação dos 

alunos para tais tecnologias.  

O objetivo principal desta pesquisa é apresentar os preceitos e dados iniciais de um 

projeto de pesquisa, no programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Metodologias para o 

Ensino de Linguagens e suas Tecnologias (UNOPAR), com foco em investigar o uso e a 

implementação do Microsoft Teams (MT), como ambiente virtual de aprendizagem (AVA), 

com alunos do ensino médio, por meio do ensino híbrido, nas aulas de língua inglesa, 

analisando, também, a interação desses estudantes, quanto à realização de atividades no 

ensino híbrido no MT, conduzindo a testagem do uso de tal plataforma digital como AVA no 

processo de ensino aprendizagem, para desenvolver a autonomia e motivação discente. Os 

resultados poderão conduzir para a potencialidade e/ou os entraves dessa modalidade de 

ensino. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Com a pandemia do COVID-19, vivemos uma revolução tecnológica em vários 

setores da sociedade, principalmente na educação. Conhecimento e tecnologia unem-se 

quando o assunto é escola e as aulas remotas, na modalidade virtual, fizeram as escolas se 

 
13 Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Metodologias para o Ensino de Linguagens e suas 

Tecnologias, UNOPAR/CAPES, dbr.douglasbressan@gmail.com  
14 Doutor, UNOPAR, anderson.rolim@unopar.br  
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adaptarem aos novos modelos de ensino e aprendizagem, diferentemente daquela escola 

antiga, com ensino e aprendizagem organizados, com habilidades e conhecimentos baseados 

em avaliações, mesmo com currículos distintos (BUCKINGHAM, 2010). A escolarização 

seguiu mudanças bruscas impostas à sociedade e, precisou, também, aprender a se adaptar a 

esse novo normal, tentando cumprir seu papel social na preparação dos alunos para a vida em 

sociedade (DEWEY, 1979).  

O surgimento do MT como AVA tornou possível reduzir a falta de espaço físico no 

ensino, provando que pelo uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDICs) o processo educacional se realizasse. 

As relações sociais e comunicativas, graças à internet e as TDICs passaram e, ainda 

passam, por mudanças. No ensino, essas mudanças também são perceptíveis, principalmente 

no ensino da língua inglesa. No contexto atual, as TDICs têm o papel importante de 

instrumentos que propiciam a modalidade de ensino híbrido, fazendo que os alunos tenham 

um papel mais ativo, integrando tecnologias digitais ao currículo, bem como a construção do 

conhecimento, de forma significativa.  

O Microsoft Teams foi escolhido, para este estudo, pois visamos descobrir se tal 

aplicativo (app) serve como um AVA, visto que o mesmo está disponível tanto para uso em 

computadores, como também para aparelhos móveis, o que facilita o acesso dos alunos. Além 

disso, outro fator importante é que implementa o aprendizado baseado na sala de aula 

invertida, metodologia já adotada pelo colégio. O aplicativo permite, também, que os alunos 

acessem-no em qualquer lugar e hora. Desse modo, é possível que os estudantes participem 

das aulas remotas síncronas e das atividades assíncronas. Pela implementação desse app nas 

aulas, os alunos destacam a facilidade de acesso e o design dos conteúdos disponíveis. Por 

meio dessas perspectivas, temos o enriquecimento da aprendizagem dos alunos (ANDUJAR; 

RAMIRO; MARTÍNEZ, 2020).  

Sabe-se que há outras ferramentas, como o Google Classroom, que também possuem 

características de AVA, mas a opção pelo Microsoft Teams é se deu por ser uma ferramenta 

muito usada no mundo coorporativo. Além disso, foi adotada por muitas instituições escolares 

privadas, pois elas alegam que este app apresenta as características de AVA e possibilita que 

os momentos (aulas remotas e atividades) síncronos e assíncronos, bem como 

disponibilização de materiais e realização de fóruns e chats se realizem tudo em um mesmo 

espaço para ensino e aprendizagem.  

Uma implementação adequada de uma estrutura que integre a tecnologia no ensino 
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pode prover o desenvolvimento de habilidades dos aprendizes, bem como conteúdo e 

pesquisa. Tal aprendizado possibilita os discentes estarem prontos para o mercado de trabalho 

no futuro, além de estimular o pensamento desses estudantes. 

Desse modo, a implementação do MT, na sala de aula, objetiva levar os alunos a 

vivenciar várias e novas experiências de aprendizado (RATNAM; SU, 2017), visto que é uma 

forma útil para eles, pois desenvolvem habilidades (BUCHAL; SONGSORE, 2019), 

promovendo, também, uma abordagem construtivista à implementação do aprendizado 

colaborativo (MARTIN; TAPP, 2019). 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa é um “[…] processo formal e sistemático de desenvolvimento do método 

científico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante 

o emprego de procedimentos científicos” (GIL, 1995, p. 42). 

O intuito desta pesquisa é identificar a percepção dos alunos do ensino médio sobre a 

implementação e o uso da ferramenta tecnológica Microsoft Teams, como AVA, nas aulas de 

língua inglesa de uma instituição de ensino de educação básica, na rede privada, no município 

de Londrina, no norte do Paraná. A instituição oferece cursos de ensino fundamental e médio, 

na modalidade presencial e implantou o uso de metodologias ativas no processo de ensino-

aprendizagem, por meio do hibridismo da sala de aula invertida em 2019. Essa metodologia 

ficou mais fortalecida em 2020, devido à pandemia do coronavirus, pois as aulas passaram a 

ser realizadas no formato remoto, visto que a escola seguiu as medidas restritivas, respeitando 

o isolamento social – Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 202015. (BRASIL, 2021).  

Para o desenvolvimento deste projeto, será realizada uma pesquisa descritiva-

exploratória, de abordagem qualitativa, cujo procedimento de coleta de dados contemplará a 

aplicação de questionário pelo Google Forms, de forma anônimo e contemplando o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), não coletando dados pessoais que 

identifiquem os respondentes, mas apenas informações sobre o uso do Microsoft Teams como 

AVA. Tal questionário ajudará a coletar dados dentro da escola, sobre o uso do aparato digital 

nas aulas de língua inglesa, na modalidade de ensino híbrido, na visão dos alunos. Não se 

optou pelo uso do Formulário da Microsoft, presente no Teams, pois os dados e metadados 

que serão gerados pelo Google Forms servirão apenas para coleta e análise, da avaliação dos 

 
15 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm  
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alunos sobre o MT, após atividades para o desenvolvimento de habilidades de leitura em 

língua inglesa, com base em questões do ENEM, todas realizadas via MT. Salienta-se que o 

Formulário da Microsoft pode ser utilizado para realização das atividades nas aulas e não para 

coletar dados desta pesquisa. 

A pesquisa será dividida em etapas: (1) seleção do conteúdo e pesquisa do material 

bibliográfico, (2) construção do referencial teórico, (3) aplicação e validação do questionário, 

após a realização das atividades mediadas no MT, (4) entrevistas, com alguns alunos, sobre 

a avaliação feita no formulário, sobre o Teams como AVA, (5) análise dos resultados. O 

referido projeto será submetido à apreciação e aprovação do comitê de ética em pesquisa da 

UNOPAR.  

Após os questionários serem aplicados, realizar-se-á a análise dos dados coletados, 

bem como o entrelaçamento entre os dados e as teorias analisadas na pesquisa bibliográfica 

de materiais/obras de estudiosos que tratam sobre ensino híbrido no contexto educacional, 

analisando conceitos e ideias desses autores a respeito do assunto, bem como a caracterização 

do aplicativo Microsoft Teams. A análise de dados da segunda etapa trarão os resultados e 

considerações referentes ao uso da Microsoft Teams como AVA para o ensino de inglês.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir, serão apresentados os dados preliminares, com base em leituras da primeira 

fase deste projeto de pesquisa, para o referencial bibliográfico. 

O desenvolvimento tecnológico trouxe mudanças e diversidade nas formas de 

interação entre as pessoas. Nossa interação nos meios tecnológicos é realizada pelo 

computador, tablet ou telefone, independente da distância entre os indivíduos. Na educação, 

temos possibilidades de acesso à informação e comunicação, pelo uso de plataformas digitais 

ou ambientes virtuais educacionais, que possibilitam a aprendizagem, bem como uma (nova) 

forma de interação. 

As plataformas educativas digitais ajustam ferramentas diferentes, permitindo o 

ensino à distância. As plataformas digitais existem há muito tempo e são utilizadas por várias 

instituições de ensino, como um ótimo recurso, pois possibilitam organizar e gerir, aulas à 

distância, bem como dar suporte aos estudantes, quando o ensino presencial não é possível. 

São usados, geralmente, para conteúdos e atividades e no acompanhamento dos aprendizes 

no esclarecimento de dúvidas, sendo uma forma de comunicação interativa. Podem ser 

usados, também, para avaliação, bem como espaço de discussão, trabalhos em grupo, 
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comunidades virtuais e até redes de aprendizagem. As plataformas ficam “hospedadas” na 

rede, permitindo o acesso dos conteúdos a qualquer tempo e em qualquer lugar. (GOMES, 

2015). Um AVA torna o ensino mais dinâmico, com conteúdos variados, tudo no mesmo 

espaço.  

As plataformas digitais enriquecem o ensino e a experiência dos alunos. É importante 

destacar que mesmo sendo a EaD uma modalidade atrativa de ensino e aprendizagem, sua 

adoção não exclui o ensino presencial completamente. A inclusão de um AVA como 

estratégia educacional para melhorar os resultados convenciona o melhor de cada 

modalidade, promovendo o ensino híbrido, o que beneficia à aquisição do conhecimento 

(LOPES, 2018). 

 

O Microsoft Teams, plataforma de comunicação, colaboração e trabalho em 

equipe, é um aplicativo da Office 365, que combina armazenamento de 

arquivos, videoconferências e integra outros aplicativos, em um mesmo espaço 

de trabalho compartilhado, passou a ser adotado por muitas instituições de 

ensino, para o desenvolvimento de suas atividades (MICROSOFT TEAMS, 

2020, s/p.).   

 

O uso das plataformas de aprendizagem no ensino híbrido cresceu muito, pois a 

Internet, em particular, as redes sociais, constituem um espaço em que as pessoas passam a 

boa parte do seu tempo. Em 2020, devido à pandemia, as escolas adotaram plataformas 

digitais para ensinar. Se, até então, o ensino presencial era a principal forma de ensino, pelas 

contingências, as escolas se reinventaram no ensino à distância. A solução, para muitas 

escolas, foi usar o MT, aplicativo do Office 365, gratuito às escolas. A ferramenta digital 

serve para turmas, grupos ou equipes, dispondo de uma área de trabalho colaborativa, 

utilizado para debates, projetos e realização de tarefas; comunidade de aprendizagem; grupos 

de estudos ou atividades extracurriculares. Permite que qualquer um participe, e também, 

mantenha sua privacidade. (MICROSOFT TEAMS, 2020). 

A introdução das plataformas digitais como o MT possibilita que o ensino já existente 

torne as escolas como parte do mundo virtual, devido sua eficácia quanto ao letramento 

digital. Assim, o MT possibilita continuar ensinando, mesmo que remotamente, pois “a escola 

tem o dever para com a sociedade, de educar para além dos seus muros e dos conteúdos 

curriculares tradicionais” (LOPES, 2018, p. 4). Tudo por que “ensinar não é nenhuma 

novidade, é algo que sempre fizeram os bons mestres do mundo” (GOMES, 2015, p. 67).  

Em suma, os AVAs possibilitam “um ensino mais inovador, em que as estratégias 

sejam diversificadas e as metodologias sejam diferentes, supondo uma alternativa à (...) 
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ambientes formativos tradicionais” (GOMES, 2015, p. 328), pois os alunos estão 

impossibilitados de frequentarem a escola, cabendo ao ensino e a educação adaptara-se 

conforme o contexto, para que o(s) conhecimento(s) seja(m) alcançado(s). 

 

CONCLUSÕES 

A pandemia do COVID-19 nos obrigou a mudarmos, drasticamente, as práticas 

educativas, trocando a sala de aula presencial pela virtual, enquanto confinados dentro de 

nossos lares. A busca por (in)formação em tecnologia educacional é exponencial para a 

criação de ambientes mistos de aprendizagem, com aulas presenciais na modalidade virtual 

remota e no formato de ensino híbrido.  

A sociedade buscou maneiras de se reinventar, usando a tecnologia para 

comunicação. Muitos países já vivem a fase de “nova normalidade”, incluindo inovações no 

processo de ensino e de aprendizagem, mediados pelas TDICs, por causa dos AVA na 

educação e no ensino.  

A EaD e o ensino híbrido foram adotados massivamente pelas comunidades 

educacionais, neste contexto emergencial e passaram a ser vistos com positividade, pois 

docentes e aprendizes, juntamente com as plataformas digitais, fazem o ensino se concretizar, 

vencendo dificuldades, pois trata-se da única solução nesse momento adverso.  

Diante desse cenário, conclui-se que as mídias são atrativas e seduzem a todos, 

principalmente os discentes. O que não é diferente nas aulas. O quadro negro e o giz 

transformaram-se em pesadelos, visto que causavam monotonia. Nada obstante, a utilização 

do MT como AVA nas escolas e universidades concretizou-se nesse contexto da pandemia e 

tornou-se tendência, ampliando o uso de TDICs nas práticas de ensino e aprendizagem. Isso 

mostra que o ensino híbrido é possível, quando organizado e com adequada utilização das 

ferramentas tecnológicas.  
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MODELAGEM MATEMÁTICA: POSSIBILIDADES PARA O ENSINO E 

APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA     

 
          

Mauro Laureno do Amaral16 

            

INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa versará sobre a importância do uso da Modelagem 

Matemática  e como esse processo ocorre dentro da sala de aula, buscando compreender 

quais benefícios essa tendência pode trazer para os estudantes, na perspectiva de melhorar 

o processo de ensino e aprendizagem da Matemática.  

A relevância dessa temática é de fundamental importância, pois a Modelagem 

engloba a realidade dentro e fora da escola, a fim de despertar no estudante seus 

conhecimentos matemáticos em situações reais do seu cotidiano, desse modo, a escolha 

por essa discussão. 

A Modelagem Matemática viabiliza, em sala de aula, uma melhor compreensão 

da complexidade que a disciplina apresenta em todos os níveis de ensino, nos quais o 

professor também tem grande ganho na sua vida profissional, auxiliando no 

discernimento do estudante, desvelando e instigando seu conhecimento perante o 

convívio em sociedade. 

Este trabalho tem como objetivo geral compreender como se dá o processo de 

ensino e aprendizagem por meio do uso da Modelagem Matemática.  

Justifica-se a importância desta pesquisa ao observar como os professores utilizam 

essa tendência em sala de aula. A escolha por essa temática se deu a partir de minha 

participação como bolsista no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica 

(PIBIC), que visa estudar a Modelagem Matemática e Tecnologias: interconexões no 

ensino médio. 

Tendo como hipótese o fato da Modelagem ser uma tendência que pode ser 

trabalhada paralelamente com os conteúdos das escolas. 

Diante dessas questões, surgiu a seguinte problemática: como a Modelagem pode 

auxiliar no ensino da Matemática e como esta tendência é utilizada na sala de aula?  

Tendo isso em vista, é necessário compreender o conceito de Modelagem e como 

 
16 Licenciatura Plena em Matemática, Universidade Federal do Pará (UFPA), maurolaureno@gmail.com.br  
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essa tendência é utilizada pelos professores, relacionando-o com os autores estudados, a 

fim de conhecer melhor como essa pode ser utilizada com o intuito de melhorar o 

rendimento dos estudantes na disciplina de Matemática.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este trabalho dá ênfase na utilização da Modelagem Matemática, na qual traz em 

seu uso uma forma completamente inovadora em relação ao despertar do conhecimento 

matemático dos estudantes, podendo ser trabalhada através de várias vertentes que 

contribuem para o ensino e aprendizagem, aprimorando assim, o entendimento, o 

aperfeiçoando e a capacidade cognitiva,  tornando-os mais autônomos e ativos em suas 

atividades e vivências. 

 

MODELAGEM MATEMÁTICA 

 Para compreender melhor o conceito de Modelagem Matemática, essa pesquisa se 

fundamenta em autores como Almeida e Silva (2015, p. 210), os quais apontam que “a 

Modelagem Matemática tem sido apresentada como uma atividade que é orientada pela 

busca de solução para um problema cuja origem está, de modo geral, associada a uma 

situação da realidade.” 

 A respeito disso,  Biembengut (2014, p. 202) enfatiza que: 

 

Modelagem é processo de pesquisa, nas últimas décadas, tem sido defendida 

como processo ou método de ensino de matemática na Educação, uma vez que 

oportuniza ao estudante estudar situações-problema por meio de pesquisa, 

instigando seu interesse e aguçando seus sensos crítico e criativo. Pesquisar 

aqui não se refere à busca de dados ou informações. 

 

 Ressaltando o modelo de pesquisa da autora, mostra-se que a Modelagem 

Matemática tem como estratégia encurtar a relação professor/estudante, tornando-os 

parceiros diante de determinadas situações-problema, nas quais o estudante tem o 

aguçamento do seu entendimento a partir de várias perspectivas e possibilidades de 

solução para determinada atividade. 

Sobre isso, Bassanezi (2002, p.24) afirma que: 

 

Modelagem Matemática é um processo dinâmico utilizado para a obtenção e 
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validação de modelos matemáticos.  Consiste, essencialmente, na arte de 

transformar situações da realidade em problemas matemáticos cujas soluções 

devem ser interpretadas na linguagem usual. 

 

 De acordo com o autor, as situações do dia a dia estão sempre compostas por 

eventos matemáticos implícitos ou explícitos. A partir disso, percebe-se que colocar tais 

feitos como forma de desafios a serem pesquisados e resolvidos usando a linguagem da 

Modelagem Matemática, torna-se de suma importância para o processo de ensino e 

aprendizagem da disciplina de Matemática.  

A respeito disso, Chaves e Santo (2008, p. 151), ressaltam que “podemos, com 

isso, conceber Modelagem Matemática como um processo que consiste na tradução de 

situações/problemas, provenientes do cotidiano ou de outras áreas do conhecimento [...]”. 

Assim, desvendando os modelos matemáticos introduzidos em outras disciplinas do 

currículo escolar, fazendo com que esse processo ocorra através da  interdisciplinaridade, 

que consiste em atribuir duas ou mais disciplinas para conceber e desenvolver atividades, 

cujo objetivo é aflorar a interação e organização do processo de Modelagem Matemática. 

 

METODOLOGIA 

 Metodologicamente, este trabalho está dividido em quatro momentos, sendo 

introdução,  fundamentação teórica, resultados e discussões, momento em que serão feitas 

as análises das respostas dos entrevistados acerca da Modelagem Matemática e, por fim, 

as conclusões deste estudo.  

 A princípio, foi analisado diferentes autores, tais como: Almeida e Silva (2015); 

Biembengut (2014); Bassanezi (2002); Chaves e Santo (2008), assim como outros 

teóricos que tratam desse mesmo assunto. Essa primeira fase se deu a partir de uma 

pesquisa bibliográfica sobre essa temática. 

 A respeito disso, Lakatos e Marconi (1991, p. 43- 44) relatam que:  

 

A pesquisa bibliográfica ou fontes secundárias trata-se de levantamento de 

toda bibliografia já publicada em formas de livros, revistas, publicações 

avulsas e impressa ou escrita. Sua finalidade é colocar a pesquisa em contato 

direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado assunto [...]. 

 

 Diante disso, para que se tenha um melhor entendimento sobre o uso da 

Modelagem Matemática foi necessário uma pesquisa bibliográfica e uma entrevista 



[84
] 

II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e 
possibilidades 

   
 

 

respondida por 2 professores que utilizam essa tendência em sala de aula e, 

consequentemente, constataram como a Modelagem Matemática vem sendo trabalhada 

na perspectiva de melhorar o desempenho do estudantes na disciplina de Matemática. 

 Foi realizada uma pesquisa de cunho qualitativo, utilizando uma entrevista 

semiestruturada para coleta de dados. 

 Segundo Godoy (1995, p.58) a pesquisa qualitativa:  

 

[...] envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares, e 

processos interativos pelo contato direto do pesquisador, com a situação 

estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos 

sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo. 

 

 De acordo com esse estudo, buscaremos compreender a importância da 

Modelagem Matemática para o processo de ensino e aprendizagem dessa disciplina. 

Ademais, será utilizada  uma entrevista semiestruturada, a fim de identificar as estratégias 

que o professor utiliza referente à tendência discutida. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A Modelagem Matemática é uma tendência que pode melhorar o processo de 

ensino e aprendizagem dos estudantes. No entanto, é necessário que conheçamos as 

estratégias utilizadas e como esse processo ocorre. Com isso, busca-se agregar a 

Modelagem Matemática ao conteúdo curricular não apenas em datas específicas, mas sim 

durante todo o ano letivo. 

 Diante disso, a Base Nacional Comum Curricular (2018, p. 267) é ressaltado que: 

 

Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações 

imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, 

expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros 

e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua 

materna e outras linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas, e 

dados). 

  

De acordo com a citação acima, compreende-se a necessidade do professor estar 

sempre em busca de inovar suas estratégias e práticas pedagógicas, utilizando de 

tendências em Educação Matemática para que o processo de ensino e aprendizagem 

ocorra de forma proveitosa e significativa.  
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Nessa perspectiva, o professor A ressalta que: 

 

Com a BNCC do ensino fundamental ficamos mais presos a conteúdos, mas, 

como trabalho com turmas do ensino fundamental, antes da pandemia, usava 

em conteúdos que podia relacionar com os contextos dos alunos. Por exemplo, 

no sexto ano trabalhando com medidas das alturas dos alunos para resolver 

uma situação-problema, ou então no sétimo ano ao usar dados coletados por 

questionários produzidos pelos alunos e com informações da própria sala para 

analisar com conceitos estatísticos. Assim, sempre mesclei atividades de 

Modelagem Matemática em meio a aulas consideradas tradicionais. 

(PROFESSOR A, 2021). 

 

 Analisando a resposta do professor A, podemos observar que, mesmo diante de 

toda dificuldade imposta pelo contexto escolar, esse profissional empenha-se a obter mais 

conhecimentos para transformar e matematizar o ambiente de sala de aula com a 

Modelagem Matemática, a fim de tornar os estudantes mais autônomos e críticos.   

O professor B, a respeito dos pontos positivos e negativos do uso da Modelagem 

Matemática em sala de aula, enfatiza que: 

 

Pontos positivos:  Despertar  o interesse dos alunos, aulas mais dinâmicas, 

relacionar a matemática com a temas da realidade do aluno, maior interação 

entre professor/aluno e aluno/aluno, alunos mais motivados,  melhora o 

diálogo  do professor e aluno, dentre outras. Pontos Negativos:  O tempo , 

currículo, muitas vezes a coordenação da escola não entende o trabalho do 

professor com a modelagem e fica questionando o trabalho. (PROFESSOR B, 

2021). 

 

 Desse modo, considera-se essencial que o professor esteja permanentemente 

disposto a aproximar o contato dos estudantes com as metodologias e, consequentemente, 

desmistificando e/ou amenizando a complexidade do ensino e aprendizagem da 

Matemática,  tornando o ensino dessa disciplina mais relevante, desenvolvendo aulas 

mais atrativas e significativas mesmo com as adversidades corriqueiras apresentadas na 

sala de aula. Esse processo de autonomia e criticidade irá favorecer tanto os estudantes 

quanto os professores que terão um grande crescimento profissional acerca das novas 

tendências e metodologias para o ensino da Matemática. 

CONCLUSÕES 

Levando em consideração esses aspectos, foi possível perceber a Modelagem 

Matemática como uma possibilidade a ser introduzida frequentemente nas escolas com a 

perspectiva de avançar com os conhecimentos através da mesma, melhorando o processo 
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de ensino e aprendizagem, desenvolvendo atividades, transformando o ambiente de sala 

de aula. Além disso, deixando-o mais matematizado e viabilizando uma melhor conexão 

com a disciplina de matemática, portanto, ressignificando as práticas pedagógicas perante 

à Educação Matemática. 

Os professores entrevistados relatam suas experiências, com isso, percebeu-se 

que, apesar de todas as dificuldades que existem nesse contexto, a dedicação e 

persistência dos mesmos são fundamentais na prática dessa tendência, evoluindo no 

desempenho das suas aulas e, consequentemente, contribuindo para um melhor 

entendimento dessa disciplina através do uso da Modelagem. 

Quando se relaciona a Modelagem Matemática com o cotidiano na sala de aula, 

pode-se observar que os estudantes passam a prestar mais atenção e compreendem melhor 

o assunto estudado, sendo assim, a atuação do professor se faz necessária para que o 

ensino seja mais significativo e eficaz, buscando uma melhor interação com a matemática 

através de metodologias que inovem a educação. 

Portanto, quando o professor se dispõe a buscar novas metodologias a serem 

utilizadas em sala de aula, transformará toda realidade em sua volta, tendo uma 

considerável evolução nas práticas pedagógicas. Com isso, nota-se que a Modelagem 

Matemática está cada vez mais presente nas escolas e tornando-se evidente na Educação 

Matemática, favorecendo  uma melhor compreensão da disciplina, tornando assim o 

processo de ensino e aprendizagem eficaz.   
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MÚSICA, TECNOLOGIAS DIGITAIS E INOVAÇÃO: PROCESSOS E 

SITUAÇÕES DE CONSTRUÇÃO DE UM CURSO ONLINE 
          

José Magnaldo Araujo; Paulo Gabriel Targino 

            

INTRODUÇÃO 

Com o desenvolvimento das tecnologias digitais os meios de produção, difusão e 

acesso ao conhecimento musical vem se modificando e transformado o modo como nos 

relacionamos com a Música nos processos de ensino e aprendizagem. Nessa perspectiva, 

os diálogos e conexões entre música e tecnologias digitais é cada vez mais intenso e 

contribuem para o desenvolvimento de novas possibilidades de formação musical, mais 

acessível e democrática para os sujeitos. 

 Nessa ótica o “Projeto Música, Tecnologias Digitais e Inovação: diálogos 

e possibilidades na formação musical”, aprovado no edital Nº. 03/2020-PROEX/IFRN-

NUARTES, tem como objetivo geral desenvolver um curso de curta duração em Música 

explorando as possibilidades e diálogos entre Música, tecnologias digitais e inovação, 

tendo como público alvo professores, adolescentes e jovens da rede pública de ensino, 

bem como a comunidade externa do IFRN campus Apodi. 

Por meio do projeto os sujeitos poderão dialogar entre si na construção de 

conhecimentos musicais utilizando jogos digitais, freewares, sites, vídeos, podcast, E-

books, etc. vivenciando as possibilidades de como essas tecnologias digitais podem: 1-

contribuir para aprendizagem de um instrumento musical; 2- Facilitar o uso de 

computadores e Smartphones como instrumento de expressão musical; e 3- vivenciar 

possibilidades de utilização do corpo/voz como instrumento de performance musical 

mediado pelas tecnologias digitais. 

Nessa perspectiva, esse trabalho tem como objetivo relatar sobre o processo de 

escolha e seleção de aplicativos e softwares de aprendizagem musical que serão utilizados 

no curso. Como metodologia, realizamos a análise dos aplicativos e software utilizando 

como base uma a Taxonomia de Critérios para Avaliação de Softwares Educativos 

JUNIOR e AGUIAR (2018). Além disso, teve-se como critério abordagem pedagógico-

musical do CLASP (Composição, Literatura, Apreciação, Técnica e Execução) de Keith 

Swanwick, discutida por França e Swanwick (2002) e Knies e Vasques (2015). 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Os diálogos e conexões com as tecnologias digitais têm se mostrado uma 

necessidade de todas as áreas de conhecimento na contemporaneidade. Mesmo assim, na 

área da Música ainda enfrentamos alguns desafios devido as representações sociais que 

muitos indivíduos possuem sobre como podemos dialogar com as tecnologias digitais na 

construção de possibilidades de educação musical online e presencial (ARAUJO; 

ARALDI, 2017). 

 Com o advento das novas mídias e redes sociais as relações de poder e 

domínio do saber se modificaram, trazendo novas possibilidades de os indivíduos 

aprenderem Música por meio de diversas plataformas digitais disponíveis gratuitamente. 

Somada a essa emergente realidade a escola e os professores se mostram despreparados 

para lidar com alunos nativos digitais, tendo em vista que boa parte dos professores 

acreditam saber menos sobre computadores e internet do que seus alunos (CUERVO, 

2012). 

Buscando estabelecer um diálogo entre perfis e gerações de pessoas nativos 

digitais e imigrantes digitais, nesse projeto espera-se fomentar soluções para o 

engajamento e o compartilhamento de saberes entre sujeitos de diferentes realidades 

socioculturais, principalmente no atual período de isolamento social causado pelo Covid-

19 desde 2020. Projetos como este poderão contribuir com propostas e ações 

emergenciais de intervenção pedagógico-musical, em múltiplos contextos, haja vista a 

emergente necessidade de propostas e reflexões sobre ensino de música remoto na 

pandemia (BARROS, 2020). 

 

METODOLOGIA 

Tratando sobre a metodologia  desenvolvida no projeto de extensão, o projeto 

compreenderá cinco etapas, sendo elas: Etapa 1, alinhamento e preparação da proposta 

do curso; Etapa 2, alinhamento, pesquisa e planejamento do curso; Etapa 3, divulgação e 

inscrição do projeto; Etapa 4, execução do projeto e Etapa 5, avaliação, apresentação e 

publicação dos resultados. 

Na fase 1, que compreende o mês 1 do projeto, planejou-se a aquisição do material 

e seleção dos bolsistas participantes do projeto, bem como o firmamento de parcerias com 
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os colaboradores do projeto. No entanto, devido a pandemia o projeto precisou ser 

pausado até a chegada de orientações sobre como proceder com a execução diante da 

necessidade de isolamento social. Desse modo, só foi possível selecionar o bolsista, 

ficando as demais tarefas para um possível retorno.  

 

Na fase 2, que compreende o mês 2 do projeto, a equipe se reuniu semanalmente 

para o planejamento, pesquisa, preparação e alinhamento do projeto buscando estudar 

sobre o tema e planejar às ações de forma remota. Nesse período foi discutido não 

somente quais aplicativos e softwares de música, mas também de transmissão síncrona 

que poderiam ser usados no curso. Entre os aplicativos de música, buscamos aqueles que 

de alguma forma pudessem desenvolver ou exercitar o uso de um ou mais parâmetros do 

modelo CLASP, ou seja, (C) Composição, (L) Literatura, (A) Apreciação, (S) Técnica e 

(P) Execução, proposto por Keith Swanwick. 

Na fase 3, que está em curso e compreende o mês 3 do projeto, a equipe irá se 

empenhar na divulgação e inscrição dos participantes no curso concomitante ao 

planejamento e preparação do material para o curso. Até então, foi desenvolvido um site 

web, por meio da ferramenta Google Sites, com informações gerais do projeto,  

formulário de inscrição no curso e com suporte para inclusão dos recursos a serem usados 

no projeto e suporte à disponibilidade das aulas. 

Na fase 4, que compreende os meses 4, 5 e 6, toda equipe irá se empenhar na 

execução do projeto atuando como tutores distância, pois, devido a pandemia o projeto 

precisou ser adaptado todo para o modelo remoto, onde pretende-se realizar encontros 

síncronos e atividades assíncronas, bem como no monitoramento e registro das ações. 

Na fase 5, que compreende o mês 7, a equipe do projeto irá trabalhar na 

apresentação dos resultados para comunidade interna e externa do IFRN, buscando dar 

vissibilidade de um retorno social sobre os impactos do projeto para o desenvolvimento 

dos atendidos. Bem como a publicização dos resultados por meio de publicação de artigos 

e relatos de experiência em eventos e congressos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tratando-se especificamente do processo de análise dos softwares e aplicativos, 

foi utilizada uma planilha com a avaliação de softwares de transmissão síncrona que 
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poderão ser utilizados durante o curso. Para tal, utilizamos critérios baseados no TaCASE, 

Taxonomia de Critérios para Avaliação de Softwares Educativos, propostos por JUNIOR 

e AGUIAR (2018), a fim de poder avaliar esses softwares. Assim, foram selecionados os 

critérios de adequação, acurácia, tempo de resposta, operacionalidade, inteligibilidade, 

apreensibilidade, recursos disponíveis, e instalabilidade, além das possibilidades e 

limitações de cada software. 

• Adequação refere-se à capacidade de prover um conjunto adequado de 

funções para as tarefas e objetivos dos usuários específicos; 

• Acurácia refere-se à de prover resultados ou efeitos corretos ou esperados 

com grau apropriado de precisão. 

• Tempo de resposta refere-se à capacidade de prover de forma 

suficientemente rápida informações em tempo real. 

• Operacionalidade refere-se à capacidade de o usuário operar o software de 

forma eficiente. 

• Inteligibilidade refere-se à capacidade do usuário de compreender e como 

aplicar o uso do software de forma satisfatória. 

• Apreensibilidade refere-se à capacidade do usuário de aprender a operar o 

software. 

• Recursos disponíveis refere-se à quantidade de ferramentas que o software 

pode prover além do compartilhamento de vídeo, voz e mensagens de 

texto. 

• Instalabilidade refere-se à disponibilidade do software em variados 

suportes, como a disponibilidade para computador, celular ou tablet. 

Outro critério que utilizamos para selecionar os aplicativos e softwares foi o seu 

alinhamento com uma das categorias do modelo CLASP, traduzido para o português 

como modelo TECLA, (T) Técnica, (E) Execução, (C) Composição, (L) Literatura e (A) 

Apreciação. Nesse sentido, os softwares e aplicativos precisavam se alinhar à essas 

categorias para serem selecionados. 

Foram escolhidos ao todo cinco dispositivos de transmissão síncrona para serem 

avaliados pelos critérios anteriormente citados: Discord, Meet, Microsoft Teams, Sala 

Facebook e Zoom. Estes aplicativos possibilitam uma interação em tempo real, ou seja, 
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de forma síncrona, por meio de compartilhamento de vídeo, voz e mensagens de texto. A 

avaliação desses softwares aconteceu pela avaliação de duas notas para cada critério, uma 

do professor coordenador do curso e outra do bolsista. Os resultados obtidos foram os 

seguintes: 

TaCASE - Dispositivos de Transmissão Síncrona 

  Zoom Meet Teams Sala Facebook Discord 

Adequação (0/10) 7 9 3 7 2 2 9 9 9 8 

Acurácia (0/10) 9 9 9 7 7 8 8 9 6 4 

Tempo de Resposta (0/10) 10 10 8 8 7 9 6 8 5 5 

Operacionalidade (0/10) 8 4 10 10 3 3 10 10 7 2 

Inteligibilidade (0/10) 8 9 10 10 3 3 10 10  4 1 

Apreensibilidade (0/10) 8 8 10 10 5 3 10 10  6 5 

Recursos (0/10) 9 9 6 4 10 9 10 9 10 10 

Instalabilidade (S/N) Sim Sim Sim* Sim Sim* 

*Instalável para computador, mas com aplicação muito pesada. 

Fonte: Própria (2021). 

A partir desses resultados, pode-se constatar que o Zoom, o Meet e o Sala 

Facebook tiveram os melhores resultados, haja vista tanto a maior consistência no tocante 

às avaliações dos critérios, como o fato destes serem os únicos que possuem uma boa 

instalabilidade, com aplicações leves tanto computador como para smartphone. 

Pode-se constatar também que mesmo o Teams e o Discord possuindo uma 

enorme quantidade de recursos, são aplicações muito pesadas, principalmente para 

computador, o que os torna com pouca instalabilidade. 

 

CONCLUSÕES 

Esse artigo buscou refletir sobre o processo de seleção de softwares e aplicativos 

para o processo de ensino e aprendizagem musical em contexto de pandemia. Nesse 

sentido, os resultados demonstram que, mesmo diante de uma situação emergencial, nem 

todo software e/ou aplicativo é acessível e capaz de cumprir seus objetivos em 

determinadas realidades e contextos. Principalmente quando se trata do ensino público, 

onde grande parte dos alunos e professores não tem acesso a internet banda larga e 

aparelhos com capacidade de processamento e performance.  

Nessa perspectiva, constatamos uma necessidade emergente de realizar uma 

curadoria, bem como uma seleção cuidadosa sobre quais os aplicativos e softwares ideais 
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de serem aplicados em um modelo de ensino remoto que esteja adaptado a realidade da 

grande maioria dos jovens que não tem acesso a equipamentos tecnológicos de ponto, 

tendo a enorme quantidade softwares e aplicativos existentes para mediação do processo 

de ensino e aprendizagem musical.  

Espera-se que esse trabalho possa contribuir com as discussões sobre as 

possibilidades de utilização das tecnologias digitais na educação musical, bem como 

ajudar professores e professoras de música que precisam de forma emergente pensar em 

tecnologias digitais e possibilidades práticas e acessíveis para utilizarem em suas aulas, 

de modo a contribuir com o acesso a um fazer musical democrático e que possibilita 

dialogar com a diversidade de perfis e vivências musicais dos sujeitos.  
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NOVAS METODOLOGIAS PARA O ENSINO: A CONSTRUÇÃO DO SABER A 

PARTIR DA ESCRITA COMO UM JOGO 
 

Jaqueline Souza17; Bruna Lopes18; Andrey Oliveira19 

            

INTRODUÇÃO  

Estudos voltados para as metodologias de ensino têm sido cada vez mais comuns 

nos últimos anos. Isso porque nota-se a necessidade constante de adequação a esta era na 

qual vivemos. O mundo sofre constantes transformações nos mais diversos âmbitos, que 

forçam as pessoas a se tornarem seres mais críticos e ativos. 

Em virtude disso, a escola permanece se utilizando de métodos de ensino 

desatualizados, os quais não oportunizam ao aluno aprender de forma eficaz e, 

consequentemente, contribui com a dificuldade de permanência na instituição. Existem 

muitos motivos pertinentes que fazem com que o discente abandone a escola, esses podem 

ser de natureza interna, ou seja, ligados ao psicológico do educando, assim como externa, 

voltados para situações socioeconômicas.   

Por isso, neste trabalho, a intenção é apresentar uma proposta pedagógica que 

parta da concepção da escrita como um jogo, acreditando-se que essa seja uma das 

possibilidades alinhada à contemporaneidade, como forma de abordar os conteúdos e 

procedimentos da linguagem. A ideia é que o aproveitamento do conteúdo de língua 

portuguesa seja maior, uma vez que o educando aprende de maneira espontânea, enquanto 

brinca, tanto de forma individual, quanto coletiva. Além de promover o entendimento que 

escrever é um processo, e que as melhorias não surgem apenas a partir de leituras e criação 

de textos, mas também com a reescrita e leitura de textos de outrem. 

A inspiração para este método surge a partir da oficina criada por um grupo 

francês chamado OULIPO, que trabalha com ideia de escrita criativa e desafiadora. Essa 

escrita provoca o indivíduo e o faz aprender de forma dinâmica. As atividades elaboradas 

e propostas aqui foram inspiradas nesse trabalho do grupo OULIPO, assim como nas 

atividades da disciplina Metodologias e Novas Tecnologias para o Ensino ministrada pelo 

Professor Doutor Andrey Oliveira na Universidade Federal do Rio Grande do Norte no 

ano de 2020.  

 
17 Letras-Português; UFRN; dayaneerocha@hotmail.com 
18 Pedagogia; UFRN; brunallopes001@gmail.com 
19 Prof. Dr. UFRN; andrey3oliveira@hotmail.com 
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mailto:andrey3oliveira@hotmail.com
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

As metodologias de ensino, atualmente, têm se tornado foco de pesquisas, uma 

vez que, é a partir delas que as práticas educacionais podem se tornar mais eficazes no 

que diz respeito a construção de saber dos alunos. Batista (2009) pontua a importância da 

escola nesse despertar do interesse no educando, pois, muitas das vezes, o discente perde 

a vontade de estudar diante de um sistema escolar que não se adequa a realidade do seu 

público e não é atualizado em relação às abordagens didáticas dentro de sala de aula. 

Nesse cenário, Mazzioni (2003) destaca que as formas e procedimentos de ensino 

adotados pelo professor necessita assistir o aluno de maneira ampla, ou seja, não se deve 

considerar o processo de ensino-aprendizagem de forma isolada, sem pensar nas 

experiências e conhecimentos que o discente possui. Pelo contrário, é importante que essa 

bagagem seja contemplada nos planejamentos dos métodos de ensino dos docentes. 

Desse modo, é essencial enxergar esse processo de transmissão de conhecimento 

por outro ângulo, um que dinamize o ensino e faça com que o aprendizado flua de maneira 

mais divertida. Assim, a ideia é que a partir de oficinas de escritura, que será mais 

detalhada à frente, esse processo de saber aconteça de forma animada e que a escrita 

funcione como um jogo (PEREIRA, 2012). 

Por essa razão, é válido evidenciar o trabalho desenvolvido por um grupo 

conhecido como OULIPO20 (Ouvroir de Littérature Potentielle), em uma tradução livre 

significa oficina de literatura potencial. Esse grupo surgiu na França, na década de 60, 

com o objetivo de aliar a matemática à literatura a partir de desafios que provoquem o 

indivíduo a escrever criativamente. A ideia do grupo, inicialmente, objetivava a invenção 

-ou reinvenção- das regras formais da escrita tradicional, para que assim, pudessem lançar 

desafios entre eles (ALENCAR; MORAES, 2005). 

É importante destacar o fato da ideia ter surgido por meio do escritor Raymond 

Queneau, o qual escreveu um poema associando regras matemáticas à literatura e, assim, 

deu vida a uma obra intitulada Cem mil bilhões de poemas, a qual consiste em uma leitura 

 
20 É possível conhecer mais sobre o trabalho do grupo OULIPO através do site: https://oulipo.net/; assim 

como por meio do livro “All That Is Evident Is Suspect: Readings from the Oulipo: 1963 – 2018”, 

infelizmente ainda não há uma tradução para o Português.  

 

https://oulipo.net/


[97
] 

II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e 
possibilidades 

   
 

 

que pode ser feita de maneira linear ou não. Em outras palavras, o leitor pode mudar e 

reorganizar os versos e o poema continuará coerente.  

Ao se colocar nesse espaço de desafio, Queneau compreende que a criatividade 

pode ser estimulada ao invés de esperada, contrariando, assim, o pensamento dos 

escritores surrealistas, corrente da qual anteriormente Queneau fazia parte. Em virtude 

disso, o grupo OULIPO surge justamente para fortalecer essa ideia de estímulo criativo e 

perdurar esse método.  

Como bem pontuado por Michel Leiris a respeito da ideia de Raymond “as 

restrições libertam”, porque ao aceitar um desafio difícil para construir um texto, o 

indivíduo desprende-se da censura, ou seja, da necessidade de fazer com que seu texto 

tenha sentido ou tenha um significado por trás e foca no fazer do texto, no processo 

(ALENCAR; MORAES, 2005). 

É pensando nisso que as atividades sugeridas pelo grupo OULIPO voltam-se para 

essa construção textual, que estimulam os desafiados a buscarem soluções para os 

impedimentos impostos. Por exemplo, ao sugerir que o indivíduo escreva um texto sem 

que utilize uma determinada letra, faz com que ele busque, analise e selecione distintas 

palavras para construir frases, que talvez não possuam um fim específico, mas que haja 

uma coerência entre elas.  

Visto dessa maneira, é compreensível o porquê de Queneau intitular seu trabalho 

de oficina ou ateliê, pois o texto, aqui, é observado como processo, e a criatividade é algo 

que pode e deve ser estimulada. É na oficina que os escritores trabalham a escrita e 

desenvolvem suas habilidades textuais através da escritura como um jogo.  

Nesse processo de criação, a pessoa estará focada não somente em encontrar 

diferentes palavras dispostas a ela na língua, mas também em determinar uma coerência 

no seu texto, em reescrevê-lo sempre que for necessário, assim como reformulá-lo caso 

julgue preciso, e, sobretudo, estará se divertindo enquanto aprende. 

 

METODOLOGIA 

Inicialmente, é importante frisar que este trabalho fundamenta-se em uma 

pesquisa qualitativa, de cunho exploratório e bibliográfica, pois é baseada em 

conhecimentos teóricos (RICHARDSON et al. 2007), os quais objetivam explicar de 
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forma mais lúcida a proposta sobre o uso das oficinas de escritura no processo de ensino-

aprendizagem. Visto que a ideia é ressignificar a forma de aprender e tornar a escrita um 

processo divertido, sugere-se o uso de oficinas de escritura para turmas do primeiro ano 

de Ensino Médio, uma vez que são alunos ingressando em uma nova etapa da educação 

básica.      

Ao falar de oficina de escritura, a ideia é que, a partir delas, ocorra uma prática 

contínua de criação de textos, pois, como o nome já sugere, esse deve ser um espaço de 

aprimoramento de habilidades. Por isso, o foco é exclusivamente a produção criativa de 

escritos. Ao assumir essa metodologia, torna-se primordial que o aluno aprenda a partir 

da execução ativa, ou seja, que a compreensão e absorção de conteúdos tanto gramaticais 

quanto textuais sejam adquiridas a partir da prática da escrita de textos. Assim como a 

reescrita e a releitura, pois são etapas essenciais nesse processo de aprendizagem 

(ALENCAR; MORAES, 2005).  

Portanto, exemplos de atividades serão sugeridos com o objetivo de auxiliar na 

compreensão do assunto abordado, assim como concretizar toda a teoria explanada. É 

válido destacar que as atividades são fomentadoras das oficinas de escritura e foram 

pensadas de modo a fugir do convencional escolar, para que, assim, possibilite novos 

caminhos de aprendizado, tanto ao aluno, quanto ao professor.  

Visto que um dos objetivos das atividades é fazer com que os alunos se divirtam 

enquanto a façam, uma das ideias é pedir para os educandos anotarem o nome de 20 

objetos aleatórios que possui em casa e, após isso, criar uma narrativa com início, meio e 

fim, na qual todos os objetos que tem seu nome iniciado com a letra A até a letra K são 

personagens bons enquanto do L ao Z são personagens maus. Dessa maneira, enquanto o 

discente se diverte criando uma história, acaba aprendendo mais sobre a gramática e, até 

mesmo, sobre gênero textual.  

Seguindo a linha de pensamento de criação de histórias, é interessante criar uma 

releitura de algum texto já existente ou montar uma paródia. Por exemplo, a história da 

chapeuzinho vermelho é comumente contada para crianças. Nela, sabemos que a garota 

passa por diversos desafios com o lobo mau, então, nesse caso, o aluno poderia recontar 

a história para evitar que a chapeuzinho encontre o lobo, mas quem teria que ajudar a 

garota seriam personagens de outros enredos, como o Lanterna Verde, o Pica Pau, o 
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Batman. Dessa maneira, além de trabalhar o texto em si, é possível trabalhar também a 

intertextualidade.  

O ato de colocar o aluno em situações inusitadas, nas quais ele precisa encontrar 

uma saída, está diretamente relacionado à criatividade dele e faz com que diversas outras 

habilidades sejam aprimoradas, tais como a escrita, a leitura e a capacidade de mesclar 

gêneros. Promover atividades cômicas e gerar discussões argumentativas, por exemplo, 

possibilitam a liberdade do educando e estimulam a curiosidade e a vontade dele de 

aprender; oportunizando, assim, um ensino que pense mais no processo de letramento do 

aluno, ao invés de um fomentado em uma educação bancária (FREIRE, 1996). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O ponto de partida deste trabalho fundamenta-se na ideia de que o processo de 

ensino-aprendizagem pode ser otimizado quando as atividades didáticas estimulam a 

criatividade do aluno de forma divertida. A intenção aqui não é determinar um âmbito 

textual, mas explorar as mais variadas possibilidades de escrita e torná-las atrativas. 

Solicitar ao aluno a reescrita do seu texto, implica dizer, agora, que o autor é colocado 

frente a frente com sua obra para entender, sobretudo, o que pode ser melhorado no seu 

fazer textual.  

Esse fato merece atenção, porque é comum que os alunos façam as atividades que 

o professor sugere em sala e, após receberem sua nota, descartam os papéis sem ao menos 

lembrar do que foi criado, ou seja, o aluno, por vezes, não se dá a oportunidade de se 

conhecer no que diz respeito à escrita, bem como não se permite melhorar no que faz. 

Fato recorrente, pois, por vezes, a escrita não é vista como um processo (BOTELHO; 

NEVES, 2019), isto é, o aluno pode acreditar que os indivíduos já nascem com o dom de 

escrever, ao invés de entender que, com o hábito, a escrita é aperfeiçoada.  

Pensando nisso, esta metodologia proposta envolve a reescrita como um agente 

possibilitador de novos olhares, pois, a partir dela, o discente será capaz de entender que 

seu texto é passivo de melhorias. Aliado a isso, a comparação de textos escritos por ele 

marca essa evolução decorrente do hábito de escrever e evidencia a trajetória do educando 

nesse aprender constante de escrita.  

Como já mencionado, esse método de trabalho envolve propostas que fogem do 

convencional, por isso, diferentes desafios são propostos aos alunos para que, assim, eles 
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estimulem a criatividade ao realizar seu trabalho. Pensar em como resolver as 

provocações destinadas a eles faz com que suas respostas também fujam do convencional 

escolar, como por exemplo, as perguntas rasas de interpretação textual.  

É dessa maneira que o educando consegue refletir as teorias da língua de maneira 

prática. Por exemplo, a gramática dispõe ao aluno o conceito de substantivo; nas provas 

escolares, as questões envolvem citar uma quantidade x dessa classe de palavra ou 

diferenciar ela de outra, entretanto, quando o aluno é desafiado a contar uma história 

fazendo uso apenas de substantivos, ele consegue compreender de maneira mais eficaz o 

que seria essa classe, além de assimilar a escrita de alguns termos, estabelecer coerência 

em um texto e entender as pontuações. 

 

CONCLUSÕES 

O método de utilização das oficinas de escritura foi uma estratégia didática usada 

em uma turma de Letras – Português na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

A proposta foi bem recebida pela classe e a experiência que tivemos foi válida e 

enriquecedora. Ao final, podemos perceber como foi mais fácil e interessante 

compreender os assuntos abordados pelo professor a partir da forma que foram 

trabalhados. A efetivação do aprendizado ocorreu por meio da realização de um portfólio 

no qual reunimos um conjunto de atividades elaboradas pelos autores deste estudo. 

Assim, foi possível compreender o princípio da oficina de escritura e os meios para 

reproduzir essa didática enquanto docentes ativos, sendo assim, a ideia é validar, nesse 

momento, a proposta em turmas de primeiro ano do Ensino Médio.   

Por isso, a partir desta proposta pedagógica que considera a escrita como um jogo, 

tivemos como principal objetivo contribuir para a dinamização da escritura na sala de 

aula, buscando assim, colaborar com um processo de ensino-aprendizagem significativo 

para todos os partícipes. Além disso, mediante as devidas adaptações, as ideias propostas 

poderão auxiliar o enriquecimento de saberes de outras áreas e não somente a de língua 

portuguesa. Haja visto que a busca por uma educação verdadeiramente de qualidade 

prima pela formação de sujeitos críticos, ricos em autonomia e criatividade, de modo que 

a contribuírem na construção de uma sociedade cada vez mais justa e equânime. 
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O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: O 

QUE APRENDEMOS  PARA O PÓS-PANDEMIA 
          

Rodrigo Roah Rodrigues21; Rafael de Brito22; Neiza de Lourdes Frederico Fumes23 

            

INTRODUÇÃO 

As novas tecnologias nunca foram tão presentes e necessárias na educação 

brasileira. Isso ficou mais evidente em tempos de isolamento social, por conta do novo 

coronavírus.  

A partir desse panorama que foi imposto, reformulamos o projeto de Roteiro 

Educador da cidade. Nele, no formato presencial, são atendidos os alunos das séries 

iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano). O projeto é uma iniciativa da Secretaria da 

Educação (SE), da cidade de São Bernardo do Campo, e objetiva oportunizar o estudo do 

meio pelos pontos turísticos, culturais, ambientais e esportivos, por meio de uma 

educação não formal.  

No formato presencial, foram atendidas 55 escolas e 1214 turmas, no segundo 

semestre de 2019. Cada ano ciclo vivencia um passeio. Focaremos no roteiro 

oportunizado para os 3º anos, na Arena de Atletismo Professor Oswaldo Terra. O foco 

desse relato foi de responsabilidade de 4 (quatro) professores de educação física, da área 

de Programas e Projetos da SE da cidade. 

Os desafios foram enormes devido à urgência de uma adequação para que os 

alunos tivessem um conhecimento mínimo sobre a proposta do Roteiro da Arena. 

Nesse sentido, utilizamos, num primeiro momento, o ensino remoto como uma 

solução momentânea, até refletirmos sobre uma possiblidade mais consistente, com o uso 

de metodologias ativas. O ensino de forma remota é uma das formas de comunicação da 

cibercultura, porém, podemos considerá-la ultrapassada, já que, o termo “remoto” nos 

lembra algo antigo, obsoleto, de um passado longínquo (REMOTO, 2020). 

Em contrapartida, a cibercultura pode ser conceituada como a forma que a 

sociedade interage com os meios digitais. Após a chegada da Internet para a população 

em geral, em 1995, a comunicação em massa foi se transformando ao longo dos anos 
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(LEMOS, 2003). A sociedade de massa deixa de receber informação com certa 

passividade para participar no processo informativo, produzindo e compartilhando 

informações. Assim, o público conectado passa de um simples usuário para um produtor 

de cultura, possibilitada pelas ferramentas digitais (MALAGGI; TEIXEIRA, 2019). É a 

partir dessa nova dimensão de comunicação e por meio do ciberespaço que surgem as 

metodologias ativas que “[...] dão ênfase ao papel de protagonista do aluno, ao seu 

envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas do processo” (MORAN, 

2017, p. 1). 

O objetivo desse relato é contribuir com a reflexão de mudança de paradigma da 

educação, a partir do isolamento social e possíveis novas perspectivas com o uso das 

metodologias ativas no retorno ao ensino presencial, pós-pandemia. 

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A partir do isolamento, refletimos sobre quais as práticas pedagógicas 

relacionadas ao atletismo que fossem possíveis de oportunizar para as crianças dos 3º 

anos, as quais estavam dentro de seus lares. No primeiro momento, nos vimos diante da 

urgência de possibilitar o mínimo necessário para que fosse mantido o vínculo da criança 

com o projeto, fazendo-a conhecer o Roteiro da Arena. 

Essa construção de urgência culminou na elaboração de um blog, em um momento 

assíncrono. Ele foi elaborado na plataforma blogger e contou com fotos, vídeos e 

pequenos textos que enfatizassem as possibilidades de conhecimento sobre o espaço da 

arena, as modalidades e a história de alguns atletas e paraatletas do atletismo. Por conta 

do isolamento e fechamento dos locais públicos, nos primeiros meses, o acervo on-line 

foi alimentado com dados e ilustrações já disponíveis na Internet. Com o passar do tempo 

e a liberação gradativa dos locais de visitação, exclusivamente para professores, o site foi 

ganhando um perfil mais autoral com produções próprias. O blog foi ao ar no dia 14 de 

abril de 2020 e, em torno de 6 meses, já possuía mais de 11 mil acessos. O que demonstrou 

ser uma ótima ferramenta de visualização. Porém, isso não significou uma ótima 

ferramenta de comunicação e aprendizado, pois não tínhamos um retorno dos alunos em 

relação a isso. 
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Assim, demos um passo além e propomos um roteiro em formato síncrono pela 

plataforma Google Meet. A ideia seria uma espécie de tour virtual pelas instalações da 

arena, no qual eles poderiam conhecer os locais das provas que compõem o atletismo e 

diferenciar as provas de pista e de campo. O primeiro passo foi realizar um teste, com 

uma turma, da Escola Municipal de Educação Básica Lorenzo Enrico Felice Lorenzetti. 

Ao final, os alunos participantes eram desafiados para uma atividade que propunha repetir 

o salto da atleta Maurren Maggi, ouro nas Olímpiadas de Pequim, em 2008, com a marca 

de 7 metros e 4 centímetros. 

Em seguida, os alunos enviaram vídeos da atividade realizada. O roteiro síncrono 

teve uma boa aceitação da turma participante, com a presença de 10 alunos no encontro.  

A próxima fase foi a divulgação dos agendamentos das escolas por meio de 

comunicado oficial da SE.  

Ainda criamos um almanaque para ser entregue as crianças que não conseguiam 

participar das aulas ou pesquisar no blog por falta de acesso à internet e/ou de um 

equipamento eletrônico que oportunizasse isso. 

Já, em 2021, com a possibilidade do retorno presencial, começamos a pensar o 

que poderíamos oportunizar na Arena de Atletismo que desse continuidade ao 

aprendizado e que colocasse o aluno como protagonista do processo educativo. Assim, 

dialogamos com Moran (2015) ao considerar que a educação deve oportunizar uma 

aprendizagem entre a integração do lazer e os estudos. 

Na composição das aulas on-line com as aulas presenciais somos capazes de 

dialogar sobre questões de gênero, racismo e diversidade, tendo como pano de fundo a 

cultura corporal do movimento (jogos, brincadeiras, dança, esportes, ginásticas e lutas). 

O que ainda não é tão presente na educação física é exatamente contextualizar esse 

cenário e utilizar das novas tecnologias, por meio do ensino híbrido. A perspectiva é 

favorecer o entendimento dos alunos, tornando as aulas ainda mais dinâmicas e 

interessantes para discentes que nasceram em meio às novas tecnologias e que podem ser 

protagonistas do seu próprio aprendizado. 

 

O ensino híbrido é um programa de educação formal no qual um aluno aprende, 

pelo menos em parte, por meio do ensino online, com algum elemento de 

controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo e/ou ritmo do estudo, e pelo 
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menos em parte em uma localidade física supervisionada, fora de sua 

residência (CHRISTENSEN, HORN & STAKER, 2013, p.7 apud MORAN, 

2015). 

 

Ao trabalharmos o atletismo, na concepção de sala invertida, em casa, os alunos 

recebem instruções sobre uma divisão em grupos pelo e-mail das turmas e/ou via 

WhatsApp. Cada grupo é orientado a buscar informações sobre determinada modalidade 

que compõem o esporte.  

No momento presencial, os alunos formam os grupos de discussão e de confecção 

de materiais como o disco, o dardo e o peso do arremesso. Após essa construção é 

oportunizada a experiência prática na Arena Olímpica, onde os alunos que foram 

divididos por modalidades explicam uns para os outros a essência da modalidade que 

pesquisaram. Assim, pretendemos fazer uso da aprendizagem por projetos, da sala de aula 

invertida e da aprendizagem por pares. A perspectiva é trabalharmos com agendamento 

das escolas por adesão, caso retornemos ao ensino presencial ainda em 2021. Para 2022, 

a perspectiva é o atendimento de todos os 3º anos das Unidades Escolares (73 escolas), 

do Ensino fundamental da rede pública da cidade. 

 

CONCLUSÕES 

O momento de isolamento social foi importante para a reflexão de novas 

possibilidades de ensino. Fomos capazes de identificar nas novas tecnologias um grande 

potencial para garantir um aprendizado que favoreça a autonomia e a emancipação do 

aluno. 

Para tanto, além de oportunizar o acesso às novas tecnologias a todos os alunos, é 

fundamental que os discentes se sintam protagonistas do processo de aprendizagem. As 

metodologias ativas parecem ser uma ferramenta adequada para que os alunos dialoguem 

com os colegas por meio das novas tecnologias, que sejam instigados a pesquisarem sobre 

as diversas modalidades que compõem o atletismo e que protagonizem o processo de 

aprendizagem, compartilhando o conhecimento adquirido com seus colegas, criando 

autonomia na busca por informações 
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Por meio do ensino híbrido, seremos capazes de uma melhor conceitualização 

sobre a modalidade como manifestação cultural humana, deixando o momento presencial 

para a troca de experiências e as vivências práticas da modalidade. 
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PODCAST COMO PROPOSTA DE FERRAMENTA METODOLÓGICA DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM COM BASE EM REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
          

Alisson dos Anjos Silva24; Diogo Yuri de Almeida25; Carlos Antonio B. e S. Junior26 

            

INTRODUÇÃO 

É inegável que o constante avanço tecnológico reinventou a nossa concepção 

sobre diversos aspectos no contexto educacional a exemplo de rapidez e de dinamicidade 

de interação aluno e professor, bem como novas metodologias de aulas, que integram 

recursos como games. Com o passar do tempo, percebe-se que a educação vai refletindo 

as mudanças pelas quais a sociedade passa, e o século XXI é marcado pelo 

desenvolvimento tecnológico, uma vertente desse desenvolvimento são as Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TICs). As TICs podem ser definidas como o conjunto de 

recursos tecnológicos, utilizados de forma integrada, com um objetivo comum 

(PACIEVITCH, 2014). 

É apontado por diversos estudos que a chegada da pandemia causada pela 

COVID-19, mais uma vez, a educação passa por uma transformação através do Ensino 

Remoto, no qual as aulas presenciais foram substituídas temporariamente por videoaulas 

e encontros onlines, em plataformas de vídeos conferencias como Google Meet, Zoom 

meeting, Teams, etc. Todas essas mudanças levaram os profissionais da educação a 

começarem a usar, com mais frequência, ferramentas tecnológicas capazes de atrair e 

interagir com os alunos, nos momentos síncronos e assíncronos. Esses instrumentos são 

capazes de introduzir um conteúdo e/ou se aprofundar nele, sempre de forma lúdica e 

leve. Nesse sentido, Leão (2004) afirma que, nesses novos ambientes, a construção do 

conhecimento acontece de forma mais aberta, integrada e multissensorial, o que torna, 

sem dúvida, muito mais atraente e complexa a aprendizagem. 

Neste contexto de utilização desse tipo de ferramenta para as aulas remotas, temos 

o podcast. O podcast é uma forma de mídia áudio digital que pode ser transmitido em 

vários formatos, sendo mais utilizado o MP3. Trata-se de um recurso tecnológico capaz 

de englobar diversas áreas, inclusive a educação. Na busca por informações rápidas e 
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facilmente acessíveis, o podcast aparece como uma opção que possibilita ao usuário 

regular as buscas pela informação ao tempo disponível para adquirir conhecimento de 

diversas áreas. “O espaço de aprendizagem é aqui, em qualquer lugar; o tempo de 

aprender é hoje e sempre” (GOHN, 2008. p. 98-99). 

O podcast possui características enriquecedoras quando utilizado como recurso 

didático, possibilitando introduzir uma temática de forma contextualizada, motivando 

discussões de conteúdos disciplinares ou interdisciplinares (DONNLEY; BERGE, 2006; 

GRANÉ, WILLEN, 2009). A utilização do podcast em meios educacionais vem 

crescendo devido a facilidade de se produzir um arquivo de áudio e  de disponibilizá-lo 

em diferentes plataformas na internet e Ambiente Virtuais de Aprendizagem (AVAs). 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O podcast tem características bastante interessantes quando utilizado como 

recurso didático, pois o mesmo, além da possibilidade de introduzir uma temática de 

maneira contextualizada, motivando discussões de conteúdos disciplinares ou 

interdisciplinares, pode ajudar a reforçar o tema abordado em sala de aula através de 

outros recursos (GRANÉ; WILLEN, 2009). Sabe-se que é de suma importância a 

contextualização dos assuntos vistos em sala de aula, até para que o estudante consiga 

traçar analogias do conteúdo visto com base no seu contexto sociocultural, porque, assim, 

estimula-se a busca do conhecimento do mesmo.  

 Donnely e Berge (2006) identificaram três usos acadêmicos do podcast, a saber: 

disseminar o conteúdo do curso, capturar material de sala de aula ao vivo e melhorar os 

estudos. Ademais, os leitores de MP3 também oferecem outros usos acadêmicos, tais 

como gravação de notas de aula, transferência de arquivos e armazenamento de dados. 

No entanto, Lee, Mcloughin e Chan (2008) enfatizam que têm sido encontrados poucos 

exemplos publicados de podcast na área do ensino, principalmente, no superior para 

capacitar os alunos e menos ainda em torno do aluno gerador de podcast. Neste contexto, 

acrescentamos que existem poucos podcasts voltados para o Ensino de Química. A partir 

do trecho anterior, percebe-se o déficit na produção de podcasts, especificamente no 

ensino dos assuntos da disciplina de Química, tendo em vista que a disciplina, por si só, 

é vista como difícil por vários estudantes e essa ferramenta pode ajudar na percepção dos 
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assuntos através do diálogo com seu cotidiano e, assim, facilitar o entendimento do aluno. 

A utilização do podcast na educação pode trazer imensas vantagens para o ensino 

entre as quais podemos destacar:  

 

a) O maior interesse na aprendizagem dos conteúdos devido a uma nova 

modalidade de ensino introduzida na sala de aula; [...] c) A 

possibilidade da aprendizagem tanto dentro como fora da escola; d) Se 

os alunos forem estimulados a gravar episódios aprendem muito mais, 

pois terão maior preocupação em preparar um bom texto e 

disponibilizar um material correto e coerente para os colegas 

(BOTTENTUIT JUNIOR e COUTINHO, 2007, p. 841). 

 

Outra vantagem do uso do podcast nas sala de aula é do método assíncrono de 

comunicação, no qual o usuário escolhe a hora e lugar para acessar o material 

disponibilizado, portanto são mais vantajosos, porque o podcast pode ser ouvido em 

qualquer momento livre do estudante e em qualquer lugar, inclusive enquanto realiza 

alguma tarefa doméstica – tendo em vista que as demanda das atividades dentro do lar 

aumentaram nessa pandemia devido ao fato de que os alunos passam o dia em casa como 

medida de isolamento social para refrear a transmissão do Covid-19. Leão (2011) afirma 

que “um dos muitos aspectos positivos da produção do podcast é que eles não necessitam 

de altos custos de elaboração”, ou seja, apenas instalando o aplicativo para produzir o 

podcast e montar o roteiro de apresentação, não se necessita de preocupação com gastos. 

 

METODOLOGIA 

A metodológica usada neste trabalho segue a natureza da pesquisa qualitativa de 

origem bibliográfica. As abordagens de Triviños (2010) e Gil (2010) dão ênfase para este 

trabalho. A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado com o 

objetivo de analisar posições diversas em relação a determinado problema, em busca de 

respostas ou hipóteses que se quer experimentar, num processo de levantamento e análise 

da produção. Podendo, assim, fornecer uma visão geral e evidenciar tendências e desafios 

no uso de podcast. 

A coleta dos dados foi realizada no Portal do Google Acadêmico usando como 
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palavras-chave “Podcast” e “educação”. Foram analisados artigos encontrando e 

publicados nos últimos oitos anos (2013-2021), que apresentavam os textos completos e 

disponíveis. Após a pesquisa, foram selecionados 15 artigos que possuíam como descritor 

os termos: “Podcast” ou “uso de podcast no ensino” que serviram de base para preparação 

deste trabalho.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tendo em vista a abordagem teórica que torna claro o potencial do podcast como 

proposta de ferramenta a ser utilizada, acentuam-se as vantagens desse instrumento como 

uma alternativa para não somente melhorar os estudos, mas também na contextualização 

dos conteúdos vistos em sala, Sendo sendo, estimulando os alunos a apreciarem os 

conteúdos vistos na escola já que farão analogia do que se estuda e sua relação com 

fenômenos decorrentes da sua vivência, partindo do contexto sociocultural desse 

estudante. Entre todas as tecnologias criadas pelos seres humanos, aquelas relacionadas 

com a capacidade de representar e transmitir informação, ou seja, as TICs, revestem-se 

de uma especial importância, porque afetam praticamente todos os âmbitos de atividade 

das pessoas, desde as formas e práticas de organização social até o modo de compreender 

o mundo, de organizar essa compreensão de transmiti-la para outras pessoas (COOL e 

MONERO, 2010. p. 365). 

A produção crítica e colaborativa de programas podcast pode trazer inúmeras 

relatividades para educação quando os discentes utilizam TICs disponíveis na Internet, 

como afirma Belloni (2001, p. 10): 

 

A escola deve integrar as tecnologias de informação e comunicação 

porque elas já estão presentes e influentes em todas as esferas da vida 

social, cabendo à escola, especialmente à escola pública, atuar no 

sentido de compensar as terríveis desigualdades sociais e regionais que 

o acesso desigual a estas máquinas está gerando. 

 

As possibilidades de ouvir em tempos e locais diversos exibe as inúmeras 

potencialidades do uso escolar do podcast. Promovem facilmente a contextualização do 

conteúdo/assunto para realidade dos envolvidos, enriquecendo ainda as práticas escolares 
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(FREIRE, 2013, p. 711-730). 

O podcast, enquanto ferramenta complementar, por exemplo na aula de Química 

dada em sala de aula, se mostra com alta potencialidade na perspectiva de permitir a 

dinâmica para trabalhar assuntos considerados decorativos pelos estudantes, a exemplo 

de reações químicas, onde se pode contextualizar esse assunto através da percepção das 

reações químicas nas relações entre os seres no meio ambiente, nas usinas nucleares ou 

na produção de cosméticos, ou seja: 

[...] uma educação que levasse o homem a uma nova postura diante dos 

problemas de seu tempo e de seu espaço. A da intimidade com eles. A 

da pesquisa ao invés da mera, perigosa e enfadonha repetição de trechos 

e de afirmações desconectadas das suas condições mesmas de vida. A 

educação do "eu me maravilho" e não apenas do "eu fabrico". (FREIRE, 

1999, p. 93) 

CONCLUSÕES 

Com base nos dados pesquisados e encontrados, é possível afirmar que a inovação 

proposta promove o interesse dos estudantes pela atividade, modificando a práxis e a 

relação entre os estudantes e professores. Essa transformação possibilita a quebra de 

alguns paradigmas educacionais, propiciando o diálogo e a humanização da prática 

educativa.  

O podcast como proposta de ferramenta metodológica altera o papel do estudante 

no processo de construção do conhecimento, na medida que requer desses uma 

participação efetiva e a compreensão da temática de forma contextualizada, para um 

melhor desempenho na sua formação acadêmica de forma autoral. Nesse sentido, 

modificam-se os papeis dos atores da aprendizagem e o professor deixa de ser o 

protagonista do processo, para tornar-se um mediador da construção do conhecimento, 

fazendo que o processo educacional seja bastante efetivo.  

Por fim, para que práticas inovadoras como essa alcancem sucesso, é 

imprescindível que o professor esteja aberto a transformações, buscando diversificar suas 

aulas e propor atividades centradas nos estudantes, e não meramente no conteúdo. Deve-

se levar em conta também o contexto social dos alunos e se tais tecnologias serão de fácil 

acesso a eles, a exemplo dos estudantes que não possuem internet em casa ou de baixa 

qualidade que impossibilitam o acesso aos aplicativos/plataformas que reproduzem os 
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podcasts. Levando em consideração o exposto, o podcast pode ser uma proposta 

alternativa para maximizar os estudos, principalmente no contexto que se vivencia de 

pandemia global, e não como forma de substituição aos métodos mais abrangentes de 

aula. 
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SALA DE AULA INVERTIDA E ENSINO REMOTO: POSSIBILIDADES 

DIDÁTICAS, EXPERIÊNCIAS E PERCEPÇÕES DISCENTES 
 

Verônica Medeiros Pereira27; Ana Maria Santos de Araújo28; Christianne Medeiros Cavalcante29 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa refletir sobre a experiência vivida na sala de aula e as 

mudanças progressivas que vêm ocorrendo em sua organização didática, a partir do atual 

cenário mundial (pandemia do SARS-CoV-2, COVID-19). Desse modo, observa-se que 

o uso das tecnologias se tornou essencial no cotidiano dos indivíduos, desde o âmbito 

educacional ao profissional.  

O interesse em ampliar o conhecimento nessa vertente deu-se em decorrência do 

componente curricular Didática e Ensino ofertado no segundo período do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia do CERES/Caicó-RN, o qual aborda conceitos relacionados 

às metodologias do processo didático (organizado pela aula, aluno e professor), às 

tendências pedagógicas e suas influências para a construção da Educação, na qual, 

atualmente, faz-se pertinente o uso tecnológico no processo de planejamento escolar, haja 

vista o contexto pandêmico.  

Assim, colocar o educador na posição de inovador, refletindo acerca das formas de 

ensinar e aprender com meios tecnológicos, aponta para uma prática educativa capaz de 

possibilitar uma formação integral dos alunos e professores. Nesse sentido, a opção por 

metodologias ativas surge como alternativa de reorganizar a aula para incitar os 

estudantes no seu processo de aprendizagem. Particularmente, nos voltamos para a 

experiência da Sala de Aula Invertida, como elemento de reflexão. Assim, partimos do 

seguinte questionamento: qual a percepção dos alunos sobre a metodologia de Sala de 

Aula Invertida dentro do ensino remoto?  

Posto isto, percebe-se a relevância de pesquisar e discutir acerca dessa temática, 

tendo em vista que estamos inseridos em uma sociedade mutável que necessita e faz uso, 
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namaria2000@hotmail.com. 
29 Doutora, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – CERES/Caicó. E-mail: 
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cada dia mais, da tecnologia para enriquecer/aprimorar as situações de vida e, na escola, 

não seria diferente, em relação à organização do processo didático. Partindo da situação 

presente, nos debruçamos sobre a temática, haja vista que, enquanto futuras educadoras 

e contribuintes na formação de seres sociais autônomos, emancipadores e reflexivos, 

temos o dever de contribuir no aperfeiçoamento dos conhecimentos dos docentes e 

discentes.  

Desse modo, a metodologia deste trabalho, consiste, dentro de uma abordagem 

qualitativa, numa pesquisa bibliográfica, fortalecida pela aplicação de um questionário 

on-line, via Google Forms, como instrumento para coleta e análise de dados. Outrossim, 

fundamenta-se na perspectiva dos seguintes autores de referência: Almeida et al. (2015); 

Bergmann e Sams (2018); Libâneo (1994); Garofalo (2018); entre outros. Destarte, 

esperamos com essa iniciativa contribuir para o debate relacionado tanto a formação de 

professores e alunos quanto ao uso e aplicação da tecnologia em sala de aula, pelo 

intermédio da utilização da metodologia de Sala de Aula Invertida. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Primordialmente, cabe conceituar a Didática como área da Educação que foca nos 

estudos relacionados aos métodos de ensino e aprendizagem, que segundo Libâneo (1994, 

p.52): “[...] é ao mesmo tempo, uma matéria de estudo fundamental na formação 

profissional dos professores e um meio de trabalho do qual os professores se servem para 

dirigir a atividade de ensino, cujo resultado é a aprendizagem dos conteúdos escolares 

pelos alunos.”  

Todavia, no contexto da didática, temos variadas tendências pedagógicas que 

foram significativas para a constituição e avanço do modo de ensinar e aprender no 

contexto escolar. Em primeira instância, num tempo não muito distante, destaca-se a 

Escola Tradicional, que segundo Almeida et al. (2015), centrava-se na memorização de 

conteúdo e na detenção dos conhecimentos por parte dos professores, que exerciam, 

muitas vezes, um papel autoritário, não levando o aluno à aprendizagem de forma 

compreensiva, mas somente à memorização e reprodução de conteúdos estáticos. 

Ademais, observou-se sua contribuição na formação de leitores fluentes na língua 

materna e na literatura, domínio matemático e em conhecimentos gerais. Evidencia-se, 
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todavia, que essa educação era elitista, destinada a uma pequena parcela da população. 

Em segunda instância, no que convencionou-se chamar de Escola Nova, a 

perspectiva mudou, “interessa, agora, a sensação, o toque e, com eles, a criatividade, a 

iniciativa, as atividades grupais, a aceitação do erro.” (ALMEIDA et al. 2015, p.32). 

Essas ideias, marcaram assim a transição do modo de pensar racionalista para o empirista, 

surgindo uma nova prática educacional que busca estabelecer a relação de pensamento 

com a ação, possibilitando a assimilação dos conteúdos ministrados em sala de aula com 

as vivências cotidianas. Nessa nova perspectiva, temos o crescente aumento das 

estratégias e instrumentos de ensino utilizados com a intenção de inovação na sala de 

aula. Destacamos essas duas perspectivas por serem elas as bases para um repensar da 

educação e dos métodos de ensino, que embasam até os dias atuais a organização da 

escola, apesar de haver outras igualmente importantes. 

Com a mudança de foco do professor e do conteúdo para o aluno, houve uma 

reorganização teórica e prática da escola, principalmente quanto a forma de sistematizar 

o ensino, através da criação de inúmeros métodos e técnicas que visavam dar suporte ao 

professor. Esses métodos e técnicas, ao longo dos anos, foram otimizados e reformulados, 

à medida que a sociedade progrediu e, com o advento da Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC), os recursos tecnológicos passaram a desempenhar papel 

fundamental ao proporcionar ferramentas educacionais que facilitaram a vida conjunta 

dos seres humanos, em especial, dos estudantes e professores.  

À guisa de exemplo, a criação de salas virtuais (Google Meet, Zoom), quiz e jogos 

interativos (Kahoot, Socrative), plataformas de design (Canva, Prezi, Pacote Office) que 

incorporam um caráter inovador no processo de ensino-aprendizagem. Semelhantemente, 

ocorre com os métodos de ensino, em específico, as metodologias ativas que têm por 

objetivo tornar o aluno agente principal do processo de ensino-aprendizagem, como na 

Escola Nova, voltando suas práticas para que esse estudante aprenda de forma autônoma 

e participativa a partir de vivências do cotidiano. Dentre essas metodologias pode-se 

destacar a Sala de Aula Invertida, flipped classroom, que, segundo Garofalo (2018, p.3): 

“[...] pode ser considerada um apoio para trabalhar com as metodologias ativas, que tem 

como objetivo substituir a maioria das aulas expositivas por extensões da sala de aula em 

outros ambientes, como em casa, no transporte.” Nessa metodologia, o professor propõe 
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um conteúdo e os alunos entram em contato com ele, com antecedência, por meio de 

materiais digitais como videoaulas, apresentações e podcasts – uma vez que a utilização 

da tecnologia nos ambientes acadêmicos é fundamental para introduzir a escola ao 

mundo, ao passo que traz o mundo para dentro dela (MORAN apud GAROFALO, 2018).  

Como apontam Bergmann e Sams (2018, p. 33): “Basicamente, o conceito de sala de aula 

invertida é o seguinte: o que tradicionalmente é feito em sala de aula, agora é executado 

em casa, e o que tradicionalmente é feito como trabalho de casa, agora é realizado em 

sala de aula.” 

Posteriormente, durante a aula, os alunos debatem, levantam questionamentos, 

esclarecem suas dúvidas, estabelecem relação com assuntos complementares e 

desenvolvem projetos, assim como atividades em grupo. Ao contrário do sistema 

tradicional, em que o aluno, primeiramente, tem acesso a uma aula expositiva, para, em 

seguida, realizar sua tarefa escolar.  

Diante de tais informações, refletiremos sobre as experiências com o uso de 

estratégias e ferramentas utilizadas para o desenvolvimento de aulas remotas. Essas aulas 

se instalaram nas escolas em todo o país, em função do contexto de pandemia da COVID-

19, que exigiu de toda a sociedade a necessidade de um isolamento social como forma de 

deter a contaminação excessiva do vírus. Aos professores, coube rever suas práticas e 

formas de pensar a educação e o ensino, criando possibilidades para trabalhar com seus 

alunos. A intenção era manter o fluxo de aprendizagem de modo a envolver o aluno 

integralmente, na qual ele exercesse um papel construtivo do conhecimento, aprendendo 

diversificadamente, de forma ativa, interagindo de maneira adequada em relação às novas 

formulações didáticas. 

 

METODOLOGIA 

O trabalho em questão desenvolve-se através de uma abordagem qualitativa, cujo 

objetivo é “aprofundar-se na compreensão dos fenômenos que estuda – ações dos 

indivíduos, grupos ou organizações em seu ambiente ou contexto social –, interpretando-

os segundo a perspectiva dos próprios sujeitos que participam da situação” isso sem haver 

preocupação numérica em sua representação. (GUERRA, 2018, p.11). A pesquisa apoia-

se numa análise bibliográfica, que segundo Pizanni et al. (2012, p. 53) é: “[...] a revisão 
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da literatura sobre as principais teorias que norteiam o trabalho científico. Essa revisão é 

o que chamamos de levantamento bibliográfico ou revisão bibliográfica, a qual pode ser 

realizada em livros, periódicos, sites da Internet” na qual foram adensados os resultados 

de um questionário aplicado de forma on-line (FLICK, 2013), via Formulário Google na 

turma de Didática e Ensino do Curso de Licenciatura em Pedagogia do CERES – 

Caicó/RN, a qual vivencia a metodologia da Sala de Aula Invertida.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A priori, foi aplicado um questionário com 02 perguntas, direcionado a 40 alunos 

dos quais 22 retornaram com as respostas. Vejamos no quadro abaixo: 

Quadro 1 – Respostas do questionário. 

Pergunta Percentual de respostas 

Você sabe o que é 

Sala de Aula 

Invertida? 

Sim Não  

18,2% 81,8% 

Qual a sua percepção 

sobre a metodologia 

de Sala de Aula 

Invertida dentro do 

ensino remoto? 

Eficaz Boa Ruim 

 

22,7% 

 

68,2% 

 

9,1% 

Fonte: Própria (2021). 

 

A princípio, mesmo vivenciando na prática a Sala de Aula Invertida (na disciplina 

Didática e Ensino remotamente), os alunos não têm conhecimento do que seria essa 

metodologia, como apresentado no quadro 01, totalizando 81,8%. Em segundo plano, o 

quadro ilustra que os discentes ponderaram que o uso dessa metodologia no ensino remoto 

é considerado por 68,2% como sendo boa e 22,7% como eficaz. Dessa forma, observa-se 

que os alunos enxergam a Sala de Aula Invertida como um método exitoso para o 

rendimento escolar, tendo em vista que possibilita a dinamicidade, heterogeneidade e, por 

conseguinte, uma aprendizagem melhor do que no ensino tradicional, por exemplo, em 

que os alunos não possuíam tanta liberdade para explorar os vastos campos de 

conhecimento. 

Assim, vale salientar que o uso da tecnologia na sala de aula é uma ferramenta 

indissociável nesta metodologia, principalmente diante do contexto atual. Desse modo, 

podemos assimilar isto com o pensamento de (GAROFALO apud MORAN, 2018), o 

qual afirma que a tecnologia é um eixo que introduz o mundo ao meio acadêmico e este 
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meio ao mundo, evidenciando, assim, a importância e contribuição tecnológica para a sala 

de aula, incrementando, pois, o processo didático. 

 

CONCLUSÕES 

O principal objetivo deste trabalho foi identificar a percepção dos alunos sobre a 

metodologia de Sala de Aula Invertida dentro do ensino remoto. Como pode ser 

constatado, através das respostas ao questionário, é vista como uma metodologia bem 

aceita pelos discentes.  Deixando claro que isso influencia na desenvoltura e formação 

dos agentes (aluno e professor), já que eles passam a cumprir seus papéis com uma maior 

eficácia e autonomia. Além disso, contribui para a ampliação e um maior debate das 

temáticas abordadas em sala de aula, o que torna o processo de ensino-aprendizagem mais 

rico e aprimorado.  

Além do mais, é valido destacar o uso das tecnologias nesse processo e no 

contexto do ensino remoto, que dão suporte para o diálogo a distância entre os sujeitos 

e ajuda na organização do tempo acadêmico. Isto posto, esperamos abrir/ampliar a mente 

do professorado quanto ao uso das diversas metodologias de ensino-aprendizagem em 

sala de aula, visando uma releitura das suas práticas educacionais com o intuito de 

(re)formular sua atuação de modo a despertar no aluno uma instigação/curiosidade para 

que eles possam ir além do que foi proposto, cativando seu lado autônomo, questionador 

e reflexivo. 
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INTRODUÇÃO 

Entre os anos de 1986 e 1989, foi registrada uma sequência de mais de 40 mil 

tremores na região de João Câmara. Esses abalos foram causados pela falha geológica 

existente na região, chamada de Falha de Samambaia, onde as grandes camadas abaixo 

do solo se tornam instáveis e desmoronam, a partir de movimentos súbitos na crosta, de 

uma acomodação natural ou infiltração de líquidos (SOUZA, 2005). 

A prevenção de desastres nas edificações é um dos motivos do estudo dos abalos 

sísmicos. Para este propósito, é necessário avaliar o mecanismo das falhas geológicas 

para atingir um melhor entendimento do processo envolvido nos terremotos. O modelo 

proposto é utilizado para a simulação dos movimentos sísmicos e averiguação do que 

ocorre com as edificações. 

As metodologias ativas visam colocar o aluno no processo de aprendizagem como 

um autor do seu próprio conhecimento, colocando-o como um colaborador na educação. 

Segundo Mattar (2017), uma importante estratégia para educação presencial é a relação 

entre metodologias ativas e novas tecnologias, pois pode contribuir para que o ensino 

responda às diversas maneiras de aprendizagem. 

Esta pesquisa teve como objetivo desenvolver um protótipo, com dimensões úteis 

de 35x25cm, para simular os abalos sísmicos sofridos na região compreendida do 

município de João Câmara/RN e verificar, posteriormente, os possíveis danos nas 

edificações, através de uma plataforma em arduíno. Como ainda está em processo de 

teste, o simulador ainda não foi utilizado em sala de aula, mas servirá como uma 

ferramenta futura aplicada à prática docente para que o aluno tenha uma melhor visão do 

que acontece na superfície quando há um terremoto. Desse modo, proporcionando um elo 

entre metodologias ativas e novas tecnologias e trazendo um equipamento de robótica 

para utilização na interdisciplinaridade. 
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Este artigo tem 5 seções, sendo a primeira a introdução; a segunda trazendo uma 

abordagem geral sobre simuladores de abalos sísmicos; a terceita tratando dos 

procedimentos metodológicos adotados; a quarta apresentando os resultados e as 

discussões; e, por fim, a quinta descrevendo a conclusão do estudo. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Falha de Samambaia é a maior falha geológica do Brasil, com 38 km de 

comprimento, aproximadamente 4 km de largura e sua profundidade varia entre 1 e 9 km. 

Está localizada atravessa dos municípios de Parazinho, João Câmara, Poço Branco e 

Bento Fernandes no estado do Rio Grande do Norte (BEZERRA, et al. 2007).  

A Figura 1 ilustra através da linha vermelha o local da Falha de Samambaia. 

 

Figura 1: Falha de Samambaia. 

 

Fonte: LabSis da UFRN. 

 

Mesas vibratórias são usadas com o intuito de simular abalos sísmicos para testar 

estruturas, principalmente na construção civil onde desempenham papel crucial em 

entender como as edificações reagem a certos tipos de vibrações. Elas também são usadas 

em outras áreas de pesquisa como na engenharia aeroespacial. 

Esses tipos de simuladores sísmicos existem desde o século XX e, por volta da 

década de 70, começou a se usar tecnologia digital para aumentar a precisão dos 

movimentos, com atuadores elétricos, pneumáticos ou hidráulicos. Os movimentos de 

uma mesa vibratória são denominados graus de liberdade. No total, existem seis graus de 

liberdade, embora haja equipamentos mais simples que possuem menos. 



[
123
] II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e 

possibilidades 

   
 

 

Atualmente, existem diversos tipos e tamanhos de mesas vibratórias, desde mesas 

menores de um grau de liberdade, os quais sustentam menos de 10 quilogramas do modelo 

de prova, usadas em laboratórios de universidades para auxiliar na aprendizagem de 

estudantes de engenharia civil; até as que podem testar edificações inteiras, segurando 

mais de 1000 toneladas com dimensões superiores a 10 metros e com seis graus de 

liberdade que servem para testar novos conceitos e materiais de construção. 

Outro exemplo para modelos reduzidos, com um grau de liberdade, foi a feita por 

López (2017) na universidade de Tacna, que usou sistemas de ar comprimido para 

atuadores e o Arduíno Uno e Mega para controlar as vibrações e medir a aceleração 

gerada. 

O Arduíno é uma placa de prototipagem eletrônica de código aberto, que serve 

para desenvolver diversos tipos de projetos, tanto a nível profissional, quanto amador. 

Por ser uma plataforma de simples uso e baixo custo é bastante acessível. Dessa forma, o 

Arduíno é usado para ensino, robótica, aplicação da “internet das coisas” (IoT) e 

automação residencial, bem como instalações artísticas e, inclusive, experimentos 

científicos, dentre outras milhares de aplicações. 

 

MATERIAIS 

Como auxílio no desenvolvimento do projeto, além dos materiais que serão 

citados posteriormente, foram utilizadas plataformas digitais e processadores on-line, 

objetivando elaborar fichamentos, cartilhas e realizar/analisar práticas de arduínos em 

outras modalidades de projetos. Para tal, foi adquirido os seguintes materiais para a 

procedência da pesquisa:  

• Uno R3 SMD CH340;  

• Módulo de Acoplamento Individual para A4988; 

• Motor de Passo NEMA 17 – 4,5 kgf.cm / 1,5A;  

• Potenciômetro Linear 10KΩ ; 

• Chave Gangorra com 2 Terminais ; 

• Jumpers - Macho/Femea - 20 Unidades de 20cm. 

 

METODOLOGIA 
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A pesquisa é de cunho experimental, pois com a criação do protótipo, foi possível 

executar um projeto elétrico e de automação para dar continuidade ao simulador. As 

metas/atividades foram desenvolvidas nas seguintes fases: 

1. Revisão da literatura: leitura de artigos de revistas científicas, dissertações, 

teses e trabalhos afins já realizados; 

2. Aquisição dos materiais: compra do material utilizado na confecção da mesa 

vibratória. A Figura 02 ilustra os materiais adquiridos para confecção da 

automação do simulador de abalos sísmicos. 

 

Figura 2: Materiais utilizados para confecção da automação do simulador. 

 

Fonte: Própria (2021). 

 

3. Confecção da mesa vibratória: Criação de um protótipo de dimensões úteis 

35x25cm para simular os efeitos causados nas edificações por consequência 

dos abalos; 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como resultado da pesquisa, tem-se a confecção de uma mesa vibratória com 

dimensões úteis de 35x25 cm, utilizando tecnologias digitais para aumentar a precisão 

dos movimentos, com o objetivo de simular os abalos sísmicos e verificações de possíveis 

falhas na estrutura de um edifício, como ilustram as Figuras 3 e 4.  

 

Figura 3:  Botões para acionamento da automação. 
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Fonte: Própria (2021) 

Figura 4: Mesa simuladora de abalos sísmicos. 

 

Fonte: Própria (2021) 

Utilizou-se um código de programação que permitiu a alteração de frequência e 

amplitude dos movimentos, conforme Figura 5. 

 
Figura 5: Acionamento de mudança de frequência e amplitude. 

 

Fonte: Própria (2021) 

 

CONCLUSÕES 
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O produto desta pesquisa foi o desenvolvimento de um protótipo com o intuito de 

simular os abalos sísmicos sofridos pela Falha de Samambaia no estado do Rio Grande 

do Norte. Portanto, servindo assim, de mais uma ferramenta para a prática docente, onde 

o aluno irá construir maquetes sobre a mesa vibratória e, posteriormente, analisar as 

fissuras ocorridas nos elementos construtivos.  

Nesse contexto, coloca-se o aluno diretamente no processo de aprendizagem, a 

fim de desenvolver a motivação do discente por meio de estratégias que promovem a 

autonomia de resolução de problemas e o senso crítico-reflexivo.  
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UM MUSEU DE GRANDES NOVIDADES: EDUCAÇÃO 4.0 E AS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
          

Alexandre de Sousa Jr.33 

            

INTRODUÇÃO 

Este estudo tem por objetivo analisar o contexto da utilização das Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), em função da Educação 4.0, buscando 

compreender os impactos das novas tecnologias sobre o processo de ensino-

aprendizagem, bem como discutir sua funcionalidade. A metodologia adotada se 

fundamenta no tratamento qualitativo de dados selecionados por análise de periódicos, 

materiais didáticos, entrevistas, anúncios publicitários e revisão bibliográfica, 

tencionando problematizar o contexto educacional que se apresenta neste início do século 

XXI. Para tanto, o repertório conceitual mobilizado na composição deste trabalho se dá à 

guisa da pedagogia histórico-crítica conforme Saviani (1999), além de tomar como 

referência os escritos de Freire (1996), Bourdieu (1998), Morin (2009), Certeau (2003), 

Schwab (2016), Han (2017) e Führ (2019). O objetivo da investigação é realizar uma 

análise pormenorizada relação entre educação, industrialização, ciência e tecnologia na 

era digital, evidenciando o contexto pandêmico e propondo uma crítica comparativa entre 

alguns dos mais populares modelos educacionais no cenário brasileiro.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

As mudanças vivenciadas pela humanidade no século XX foram mais impactantes 

para as sociedades humanas que as alterações ocorridas nos mil anos anteriores. A 

globalização vem encurtando distâncias e integrando todas as comunidades do mundo ao 

longo dos séculos. A rapidez, cada vez maior, engendrou uma geração de amantes da 

velocidade. Nesse contexto, Milton Santos chamou atenção para essa Aceleração 

Contemporânea que “impôs novos ritmos ao deslocamento dos corpos e ao transporte das 

ideias” (1993, p.11).  

O momento atual é de eclosão conceitual sobre o uso de novas tecnologias em 

função da educação, termos como Tecnopedagogia, Tecnodocência, Mídia-educação, 

EdTech, ou mesmo a terminologia seriada em Educação 4.0, são nomenclaturas para 
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definir o uso das TDIC aliadas com o processo de ensino-aprendizagem. Uma outra 

questão diretamente ligada à instrumentalização das críticas que se fazem aos modelos 

educacionais – incidindo de forma veemente sobre o dito “modelo tradicional” – é que 

estes, antes de qualquer relativismo, seriam anacrônicos em relação à geração dos 

chamados de Nativos Digitais, termo adotado por Marc Prensky (2001) para definir 

nossos estudantes do terceiro milênio, àqueles já “falantes nativos” da linguagem digital 

das redes de computação.  

Informática, telemática, automação, cibercultura, etc. Todas palavras que as 

últimas gerações do século XX viram surgir, mas que sempre fizeram parte do 

vocabulário dos nativos digitais. Piaget (1976) afirmara que compreender é transformar 

e dar-se conta das leis da transformação. Mas diferente das mudanças tecnológicas 

anteriores, a linguagem digital não é apenas mais uma linguagem, ela é possibilidade de 

integração de todas as outras, literatura, música, fotografia, cinema, jogos, texto e 

hipertexto. Tudo agora é integrado, em um único aparelho, que conecta pessoas por meio 

de uma, ou várias interfaces virtuais. Assim ganharam espaço as ideias que sugerem que 

essa “nova realidade” de integração online demanda também um outro mindset, pois 

alguns já são nativos, outros imigrantes, e outros ainda não migraram, permanecendo 

offline. 

Surgem, então, alguns questionamentos pertinentes sobre este efeito manada que 

atualmente atravessa o cotidiano docente. A problemática que se apresenta é: qual o 

impacto das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) no processo de 

ensino-aprendizagem? Desta podemos derivar outras questões importantes. Como são 

mensurados os resultados práticos desses programas? Quais os resultados concretos da 

efetividade do ensino-aprendizagem de tais plataformas? Qual competência formativa 

possuem as StartUps nos sistemas formais de ensino? É claro que existem muitas 

variantes envolvidas na composição de uma solução para essas perquisições, mas 

certamente elas passam por uma educação engajada às questões do tempo presente e, sem 

dúvida, com a ideologia das políticas educacionais que se apresentam. Cabe então 

identificar se tais ideologias são de base inclusiva ou excludente.  

Como fundamentação deste trabalho, além dos autores já citados, auxiliam na 

investigação a Teoria da Complexidade de Edgar Morin (2000), o modelo de ensino por 
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competências proposto por Perrenoud (1999), a ideia de quarta revolução industrial como 

apresentada por Klaus Schawb (2016), o conceito de Cibercultura de Pierre Lévy (2014), 

a sociedade do cansaço como definida por Byung-Chul Han (2017), Educação 4.0 

conforme definida por Regina Führ (2019), as propostas de Metodologias Ativas 

elencadas por Bacich e Moran (2018), as categorias de espaço, lugar, tática e estratégia 

trazidas por Michel de Certeau (2003), além das concepções o papel da educação segundo 

autores como Foucault (1987), Delors (1996), Bourdieu (1998) e Paulo Freire (1996). 

Vale ressaltar que esta pesquisa se dá à luz da pedagogia histórico-crítica, conforme 

Saviani (1999), em cujo papel da educação escolar é possibilitar o acesso dos indivíduos 

aos conhecimentos sistematizados. 

 

METODOLOGIA 

Por conta da pandemia de Covid-19, que forçou o distanciamento social e até 

suspensão das aulas presenciais, ampliou-se a oferta de cursos em TDIC aplicadas à 

educação. Desta forma, acentuou-se o debate sobre a efetividade das TDIC no processo 

de ensino-aprendizagem. Algumas propostas, como da modalidade de ensino híbrido, 

ganharam bastante notoriedade em 2020. Diferente do ensino remoto, que coloca as 

demandas escolares em dependência das TIDC, ou do Ensino à Distância (EAD), que 

possui foco na eficácia do ensino-aprendizagem, ou seja, no desempenho avaliativo dos 

estudantes, o ensino híbrido se preocupa com o desenvolvimento educacional dos 

estudantes. Por conseguinte, é comum que nesse modelo se lance mão da utilização de 

todos os recursos disponíveis para manter o acompanhamento de alunos e alunas, 

buscando a manutenção das redes de colaboração e apoio educativo. 

A metodologia aqui adotada no tratamento das fontes partiu da análise de 

periódicos, materiais didáticos, anúncios publicitários e entrevistas de alguns autores e 

empresas defensores das TDIC com solução das demandas atuais da educação. 

Realizando também uma revisão bibliográfica com trabalhos que apresentam críticas à 

adoção massiva das TDIC como sendo a uberização do trabalho na área da educação. 

Portanto, através do Método Comparativo, buscou-se tecer uma análise estruturada a 

partir dos preceitos da pedagogia histórico-crítica objetivando compreender as 

potencialidades e limites das novas tecnologias aplicadas ao ensino-aprendizagem. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

"Alunos do século XXI, são ‘ensinados’ por professores do século XX, com 

práticas do século XIX". Esse jargão – superficial e reducionista, como todo jargão – já 

foi completamente desconstruído em trabalhos como a dissertação de Ana Patrícia C. 

Queiroz (2016). Todavia, segue sendo amplamente utilizado, geralmente usado para 

desmerecer paradigmas escolares sem levar em conta a pluralidade de sujeitos e discursos 

que permeiam o cotidiano das escolas no Brasil. Com isso, justificando o que se chama 

aqui de anacronismo pedagógico, isto é, quando, por qualquer motivo, a percepção sobre 

os ruídos que interferem na efetivação do processo de ensino-aprendizagem recai sobre 

um suposto conflito geracional entre os agentes envolvidos no processo.  

 Contrariamente ao reducionismo imbuído no conceito de anacronismo 

pedagógico. Na percepção histórico-crítica das ações pedagógicas há uma preocupação 

com a aquisição, pelos estudantes, dos conhecimentos sistematizados, mas não antes de 

considerar as questões objetivas e subjetivas de cada realidade, além da análise das 

condições materiais de existência, bem como da historicidade dos agentes envolvidos no 

processo, considerando as diferentes temporalidades possíveis. 

A diferenciação entre as abordagens de ensino (ou modelos de ensino), sejam 

sincrônicos ou diacrônicos, está antes na abertura, ou não, para a aceitação das diferentes 

realidades, espaços e temporalidades da consciência histórica dos atores envolvidos. 

A formação dos professores e das professoras devia insistir na constituição deste 

saber necessário e que me faz certo desta coisa óbvia, que é a importância 

inegável que tem sobre nós o contorno ecológico, social e econômico em que 

vivemos. E ao saber teórico desta influência teríamos que juntar o saber teórico-

prático da realidade concreta em que os professores trabalham. Já sei, não há 

dúvida, que as condições materiais em que e sob que vivem os educandos lhes 

condicionam a compreensão do próprio mundo, sua capacidade de aprender, de 

responder aos desafios. (FREIRE, 1996, p. 70). 

Durante a pandemia de Covid-19, dada a necessidade de distanciamento e 

isolamento social, ficou patente a procura por soluções tecnológicas para continuidade 

das mais diversas atividades laborais. Seguindo a lógica de mercado – sendo esta nada 

mais que a transmutação de tudo em mercadoria – a maior tragédia humana em mais de 

um século virou “oportunidade”, sendo este o mais usual eufemismo da burguesia 
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neoliberal sempre ávida de lucros. Como exemplo, note-se a atuação da plataforma de 

aprendizagem online Udemy, em 2020, quando o número de matriculados online saltou 

de 9 milhões para 25 milhões. “É claro que estamos muito animados com isso”, disse 

Gregg Coccari, CEO da Udemy, em entrevista à revista Forbes (2020). No Brasil, é 

emblemático o caso da curitibana Kultivi.  

Impulsionada pelo isolamento social no Brasil, que fez com que as pessoas 

passassem mais tempo em casa nos últimos meses e buscassem formas para 

potencializar os estudos ou, até mesmo, aprender novos conteúdos, a Kultivi 

registrou um crescimento de mais de 300% desde a chegada do novo 

coronavírus ao Brasil. (JORNAL DIA A DIA, 2020). 

A percepção do “êxito” de tais empreendimentos toma por parâmetro os lucros 

obtidos, não o real aprendizado dos alunos por eles formados. Essa “metrologia da 

prosperidade” subverte todos os princípios educacionais, sejam pedagógicos ou 

andragógicos, pois ancora o sucesso na quantidade de produtos e programas de ensino 

vendidos, não na eficácia e eficiência dos modelos de ensino-aprendizagem. Um outro 

exemplo disso é a plataforma StartSe que se apresenta como uma escola de negócios 

preparada para oferecer “a nova educação para o novo futuro”.  No curso online “Nova 

Educação” ofertado pela StartSe, encontra-se um invejável e diversificado corpo docente, 

de especialistas à pós-doutores. Com isso, agregando valor ao currículo e certificados 

emitidos pela plataforma, porém, ofuscando o que realmente é importante à própria lógica 

de mercado, os resultados do processo de ensino-aprendizagem. 

 

CONCLUSÕES 

Refletir e repensar o processo de ensino-aprendizagem se faz uma constante para 

todos que zelam por uma educação transformadora e buscam a superação da abordagem 

tradicional verticalizada e centrada na figura docente. Para tanto, é essencial que os 

estudantes sejam protagonistas não apenas do consumo de tecnologia, mas 

problematizadores de tal necessidade, não apenas usuários de produtos da ciência, mas 

comprometidos com o método científico. Se o que se almeja é a formação de pessoas 

engajadas e preparadas para o pleno exercício da cidadania é fundamental um ensino-

aprendizagem crítico, consciente e questionador. O importante é desnaturalizar tudo 

aquilo produzido pela mão humana.  
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Não se trata de apontar práticas “melhores” ou “piores”, a diferença não está no 

mérito, mas na abordagem. Cabe aos profissionais da educação encararem as 

“ferramentas pedagógicas” como “objetos de estudo”, atuando como analistas das 

próprias práticas, desvelando as ideologias que carregam cada modelo didático, cada 

tecnologia, revelando-se as bases de cada uma delas, se inclusivas ou excludentes. 

Compreenda-se que o óbvio não é aquilo que todos sabem, é antes aquilo que não pode 

deixar de ser dito. Assim, é pertinente sempre reiterar que “uma aula pode ser 

extremamente conservadora e ultrapassada contando com todos os mais modernos meios 

audiovisuais. Uma aula pode ser muito dinâmica e inovadora utilizando giz, professor e 

aluno” (KARNAL, 2003, p.11). É a própria concepção de educação que deve ser 

repensada, questionando seus interesses, objetivos e serventia. 
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UM OLHAR SOBRE O PROFESSOR DA ERA DIGITAL EM DOIS 

CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO DE UBERLÂNDIA – MG 

Leandro Luiz de ARAUJO1; Gilma Maria RIOS2 

 

INTRODUÇÃO 

O presente resumo compartilha os resultados e reflexões frutos da dissertação 

intitulada Metodologias ativas de aprendizagem e novas tecnologias: um olhar sobre o 

professor da era digital no curso de Administração em Uberlândia - MG, investigação 

científica vinculada à linha de pesquisa Mídias, Educação e Comunicação (MEC), do 

Programa de Pós Graduação em Tecnologias, Comunicação e Educação (PPGCE), da 

Faculdade de Educação (FACED), da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 

A investigação teve como principal objetivo conhecer e descrever os saberes 

docentes dos professores formados e atuantes nos cursos superiores de Administração 

de Empresas, da modalidade presencial, de duas instituições de ensino, sendo uma 

pública e uma particular, da cidade de Uberlândia/MG, frente às metodologias ativas de 

aprendizagem e às novas tecnologias digitais aplicadas por eles em suas aulas. Os 

objetivos específicos foram articulados em entender as aproximações existentes entre as 

metodologias ativas de aprendizagem com as tecnologias digitais e na elaboração da 

proposta de produto que proporcionou um ponto de encontro on-line de informações 

relevantes sobre o assunto. 

A pesquisa se inicia com um diálogo teórico, aprofundando conceitualmente, por 

meio da pesquisa bibliográfica e documental, os ideais de Freire (1996), Moran (2007), 

Moran; Masetto; Behrens (2010), Laval (2004), Sodré (2012), Antunes; Pinto (2017), 

Kenski (2012), 

 
1 Doutorando em Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED) da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), leandro.araujoo@gmail.com  
2 Docente no Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos (IMEPAC - 

Araguari/MG) e professora colaboradora no Programa de Pós-graduação em 

Tecnologias, Comunicação e Educação (PPGCE) da Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU), gilmarios2016@hotmail.com  
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Gómez (2015), Camargo; Daros (2018), Bacich; Moran (2018) e outros autores, que se referem 

sobre os impactos no processo educativo resultantes da evolução tecnológica, econômica e 

social. 

A investigação prosseguiu com a coleta de dados através de questionários estruturados 

na abordagem quali-quantitativa, dividido em dois grandes blocos. O primeiro bloco 

correspondente às metodologias ativas e às novas tecnologias e, o segundo, referente ao perfil 

docente. Posteriormente, os resultados obtidos em campo foram tabulados e analisados. 

Portanto, em busca de cumprir os objetivos da investigação científica, levantamos os 

seguintes problemas de pesquisa: há uso de metodologias ativas e novas tecnologias no ensino 

superior do curso de Administração nos ambientes pesquisados? Como ocorre a sua 

aplicação/uso nestes ambientes? Quais os saberes e conceitos sobre o assunto estão incorporados 

nos participantes da pesquisa? 

Ao fim da pesquisa, foi desenvolvido um produto que se constituiu por uma página 

eletrônica, que se concretizou em uma central de informações sobre metodologias ativas de 

aprendizagem e tecnologias digitais no processo educativo. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Aprender e ensinar, atos tão importantes no processo educativo, se constituem desde os 

nossos primeiros momentos de vida. Aos poucos, utilizamos nossos cinco sentidos (visão, olfato, 

paladar, audição e tato) para aprendermos cada vez mais. Ao interpretarmos as percepções 

adquiridas por meio do ambiente que nos rodeia, criamos significados para objetos, fatos, ações e 

tudo o que está a nossa volta. 

Ao partir desse pressuposto, podemos afirmar que nosso aprendizado, comportamento e 

linguagem, que fazem parte do processo de relação social, são absorvidos e reestruturados 

constantemente por nossas funções mentais. De forma orgânica, como uma pulsão natural do ser 

humano, surge o processo educativo. Conforme Moran; Masetto; Behrens (2010, p.12) “a 

educação é um processo de toda a sociedade - não só da escola - que afeta todas as pessoas, o 

tempo todo, em qualquer situação pessoal, social, profissional, e de todas as formas possíveis. 

Toda a sociedade educa quando busca novas ideias, valores e conhecimentos”. 

Assim, se torna importante ressaltar que a educação faz parte do contexto social e não 

está incólume às mutações sucedidas da globalização, da pós-modernidade e do neoliberalismo 

que impactam toda a sociedade. Para Harvey (2004, p.303), a pós-modernidade é uma realidade 

avassaladoramente presente e destaca que “a flexibilidade pós-modernista, por seu turno, é 

dominada pela ficção, pela fantasia, pelo imaterial (particularmente do dinheiro), pelo 
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capitalfictício, pelas imagens, pela efemeridade, pelo acaso e pela flexibilidade em técnicas de 

produção, mercados de trabalho e nichos de consumo”. 

A realidade pós-modernista, que busca prevalecer soluções temporais que vão ao encontro 

dos interesses das classes dominantes, apoia-se e aguça o discurso neoliberal, e, juntos, estruturam 

um novo modelo comportamental ditado pelos ideais do capital privado. Cada vez mais a prática 

educacional, com vistas ao sucesso do educando no mercado de trabalho, exige a aquisição e 

desenvolvimento de habilidades e competências inerentes ao século XXI. Ao mesmo tempo, o 

processo educativo requer construção crítica e reflexiva dos indivíduos sobre o conhecimento 

compartilhado, ação tão primordial para o desenvolvimento psicossocial. 

Diante de todas estas considerações, as inovações pedagógicas caracterizadas por meio 

das metodologias ativas de aprendizagem e as tecnologias digitais podem trazer avanços e 

acondicionar valor ao processo educativo. O uso das tecnologias aliado as diferentes 

metodologias buscam provocar a edificação de novas habilidades, consentindo que o aluno 

desenvolva maior autonomia na construção de sua aprendizagem ao fortalecer as interações, 

compartilhamentos e a composição coletiva entre grupos. 

Portanto, a íntegra da pesquisa realiza um aprofundamento conceitual que apresenta 

significativas reflexões sobre a importância do processo educativo na sociedade e seus desafios 

frente ao século XXI, apresentados sob a ótica de Freire (1996), Moran (2007), Moran; Masetto; 

Behrens (2010) e outros autores, além da sua inter-relação com os quatro pilares da educação 

defendidos por Delors (1998). Ademais, evidencia os impactos da globalização, das políticas 

neoliberais e da pós-modernidade no ensino, apontados principalmente por Laval (2004), Sodré 

(2012) e Antunes; Pinto(2017). Por fim, aponta as inovações pedagógicas através das 

metodologias ativas de aprendizagem e novas tecnologias digitais, discutidas por Moran; 

Masetto; Behrens (2010), Kenski (2012), Gómez (2015), Camargo; Daros (2018), Bacich; Moran 

(2018), dentre outros. 

 

METODOLOGIA 

Para a efetiva realização da pesquisa, o primeiro passo foi a submissão e consequente 

aprovação do projeto de pesquisa e do instrumento de coleta de dados pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia (CEP - UFU), pois o estudo contou com o 

envolvimento de seres humanos. 

A pesquisa científica utilizou as abordagens quali-quantitativa em seu desenvolvimento. A 

metodologia, de um modo geral, está norteada por estas duas vertentes em ordem de alcançar os 

objetivos propostos, produzindo implicações que podem confirmar ou negar as hipóteses 
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lançadas. Em sua concepção utilizamos técnica descritiva de coleta de dados, por meio de 

questionários estruturados, sobre saberes de docentes universitários do curso de Administração, da 

modalidade presencial, de uma instituição pública e de uma instituição particular de ensino 

relativos às metodologias ativas e novas tecnologias. 

O instrumento de coleta de dados disponibilizou 23 (vinte e três) questionamentos aos 

participantes da pesquisa, a saber: três (3) questionamentos abertos, 13 (treze) afirmações com 

opções de respostas tipo escala Likert de sete (7) pontos e sete (7) questionamentos de múltipla 

escolha. O questionário estruturado, em seu início, apresentou texto de abertura e, após a 

submissão das respostas pelos participantes, uma mensagem de agradecimento. 

Ao usar a metodologia quantitativa optamos, em sua maioria, adotar questões com opções 

de resposta tipo escala Likert, para assim, encontrar o grau de conformidade dos participantes 

da pesquisa em relação as afirmações propostas. No tocante a metodologia 

qualitativa, as evocações dissertativas permitiram a expressão dos participantes diante dos 

enunciados apresentados. 

O questionário foi dividido em dois grandes blocos, sendo o primeiro correspondente às 

metodologias ativas e às novas tecnologias e o segundo referente ao perfil docente. Aplicado no 

formato on-line, por meio da plataforma Google Forms, e submetido aos docentes da instituição 

particular entre os dias 23 e 30 de outubro de 2019 e, aos docentes da instituição pública, entre 

os dias 26 de novembro a 18 de dezembro de 2019. Após a coleta, foram realizadas a tabulação, 

a descrição e a análise dos resultados obtidos a partir das respostas dos 14 (quatorze) participantes 

da pesquisa dentre 16 dezesseis participantes prospectados. 

De forma sucinta, apresentaremos apenas algumas análises encontradas a partir da 

tabulação dos dados coletados que, na dissertação, seguiram a seguinte estrutura: em um primeiro 

momento, a apresentação do perfil docente por meio dos questionamentos de múltipla escolha, 

seguida de apresentação e análise dos dados específicos, por meio das afirmações com opções de 

respostas tipo escala Likert e, por último, a descrição dos relatos obtidos nas evocações 

dissertativas. 

Referente ao perfil docente, destacamos o quarto questionamento “Atualmente, você se 

encontra em qual nível de ensino concluído?” que buscou delinear o atual nível de formação 

acadêmica dos participantes da pesquisa. Em ambas as instituições, todos os participantes 

possuíam pós-graduação completa, sendo que 67% dos respondentes da instituição de ensino 

particular possuem o título de mestre e 33% têm especialização completa. Por seu turno, na 
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instituição pública de ensino, 87% dos participantes são doutores e 13% já concluíram o pós- 

doutorado. 

Gráfico 1: Atualmente, você se encontra em qual nível de ensino concluído 

Fonte: Própria (2019) 

 

Conforme o Censo da Educação Superior, realizado em 2017 e publicado em dezembro 

de 2019, há um predomínio de docentes com mestrados nos centros universitários, faculdades, 

institutos federais e centros de educação tecnológica, representando aproximadamente 50% do 

quadro de docentes dessas instituições; em contrapartida, nas universidades, o grau 

majoritariamente presente é o de doutorado. 

Por meio dos dados obtidos via censo e também desta investigação cientifica nos 

ambientes pesquisados, é possível constatar que a carreira pública docente possibilita e/ou 

flexibiliza possibilidades para um avanço acadêmico ao profissional efetivado. Podemos avaliar 

também que a concentração de doutores nas instituições públicas pode ser um reflexo dos 

processos seletivos e/ou concursos que permitem ao candidato maior pontuação de acordo com 

o grau de formação, dessa forma, atraindo e selecionando profissionais com maiores titulações. 

Referente ao objeto central do estudo, destacamos o questionamento “Você utiliza propostas 

de metodologias ativas em suas aulas? Nos conte como é sua experiência e a reação de seus 

alunos.” Evidenciamos a resposta do professor Alfa. Para ele, apesar das objeções, as 

metodologias ativas conseguem atingir o engajamento dos estudantes: “No caso do professor, 

normalmente, é mais trabalhoso a preparação e condução. No caso dos alunos, no começo, 

normalmente são mais apáticos (a maioria). Contudo, com o desenvolver das atividades, 

acabam se envolvendo mais e gostando”. Portanto, a respeito do emprego de novas 

metodologias de ensino, de forma geral, os professores manifestaram a existência de certas 

dificuldades para a realização de atividades com foco na aprendizagem ativa, pois 

demonstraram que, quando aplicadas, despertam o interesse dos alunos. 
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CONCLUSÕES 

A pesquisa apresenta que o processo educativo está permeado por diversos 

interesses, dentre os mais nobres aos mais egoístas. As mudanças advindas da 

globalização, da pós- modernidade e, principalmente, do neoliberalismo econômico 

influenciam diretamente em nosso modo de agir e pensar, enquanto sociedade e geram 

impactos na educação. 

Ao abandonarmos velhas práticas pedagógicas, substituindo-as pela inserção de 

tecnologias e metodologias ativas - que permitem o protagonismo do educando ao 

incentivar a livre pesquisa, a edição e a criação de conteúdo - possibilitamos aos 

estudantes a apropriação do conhecimento, que se torna crítico e reflexivo a medida que 

parte da simplicidade para a complexidade; da teoria para o cotidiano. 

Constatamos, através da pesquisa de campo nos ambientes selecionados, o uso 

de diferentes metodologias e tecnologias em busca do protagonismo e criticidade do 

estudante, mas também contrastes entre ideais e práticas docentes. Porém, ressaltamos 

que a adoção de novas práticas pedagógicas no ambiente educacional são ações que 

requerem tempo para ajustamentos devido ao enraizamento dos modelos tradicionais de 

ensino. 

Portanto, é urgente que busquemos uma ressignificação no processo educativo, 

estimulando novas formas de pensar, incentivando o aprendizado voltado para resolução 

de problemas que permitam a conexão de ideias e o protagonismo do estudante ao passo 

em que desenvolve a habilidade do trabalho em equipe. 
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USO DO PADLET COMO FERRAMENTA DE INTERAÇÃO E 

EMPODERAMENTO DE ESTUDANTES DA ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE 

 

Amanda Marinho Rodrigues           

      

INTRODUÇÃO 

O uso das tecnologias digitais na sala de aula ganhou mais representatividade em 

meados de março de 2020, pois o Brasil passou por um momento de grande impacto em 

todos os âmbitos. Devido à Covid-19, prefeitos e governadores determinaram a 

suspensão das aulas e as escolas fecharam suas portas. De acordo com Oliveira et al. 

(2020), o Estado do Ceará foi um dos primeiros a decretar, ainda em março de 2020, 

estado de emergência, e decidiu-se pela interrupção das aulas presenciais em todos os 

estabelecimentos de ensino públicos e privados de seus 184 municípios. 

 Diante desse cenário, foi importante a busca de novos métodos de ensino que 

permitissem manter o isolamento social. Uma das soluções mais debatidas nesse contexto 

foi a utilização de aulas remotas e ferramentas digitais de interação. 

Esse atual contexto escancarou alguns paradigmas, no que se refere a nossa 

educação, demostrando que ela ainda carrega muitos traços tradicionais. A partir dessa 

questão, buscaram-se respostas para uma educação em construção e integração e, nessa 

perspectiva, surgiram algumas indagações, a saber: de que forma as ferramentas digitais 

aliadas às práticas pedagógicas podem auxiliar na interação e empoderamento dos 

estudantes da Escola Osmar de Sá Ponte? Como o uso do Padlet impactou nas aulas 

durante o período pandêmico de 2020? 

Por esse motivo, esta pesquisa nasce a partir de uma série de observações que a 

pesquisadora realizou enquanto coordenadora pedagógica da referida escola, ao perceber 

que, durante as aulas remotas, os professores precisaram adotar novas metodologias, pois 

a frequência dos alunos estava diminuindo e, por esse motivo, foi adotado um processo 

de formação continuada com propostas de ferramentas digitais de interação. A partir desse 

momento, percebemos que os professores começaram a adotá-las nas aulas e, dessa 

forma, a participação dos alunos aumentou. Nessa perspectiva, surgiu a necessidade de 

analisar se os alunos estavam, de fato, gostando dessas novas aulas e, assim, ao 

realizarmos a pesquisa, constatamos que as práticas estavam sendo significativas e, dessa 
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maneira, torna-se relevante pensar nessas análises, já que muitos alunos não estão tendo 

a oportunidade de aprendizagem.   

Desse modo, este trabalho tem como objetivo geral analisar como as ferramentas 

digitais aliadas às práticas pedagógicas podem auxiliar na interação e empoderamento dos 

estudantes da Escola Osmar de Sá Ponte. A fundamentação teórica baseia-se em estudar 

dois pontos importantes: a cultura digital em tempos atuais e as perspectivas para a prática 

pedagógica, os quais serão abordados no tópico a seguir. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Cultura digital em tempos atuais 

 

Segundo Castellar e Moraes (2016), entende-se por cultura digital as produções 

que se constituem a partir do uso das tecnologias. A cultura da informação, do 

conhecimento, de fluxos e criações está cada vez mais interligada às inovações 

tecnológicas e afirma-se, cada vez mais, como modus vivendi de grande parte da 

população global. 

Essas exigências da sociedade contemporânea propõem novos tempos e espaços 

e as tecnologias se fazem presentes em praticamente todas as relações, além disso, 

tornam-se fundamentais na existência humana, afetando significativamente os fatores 

sociais, econômicos e políticos. Todo ato educativo, segundo Freire (1996), é um ato 

político. 

A partir desse olhar, os espaços educativos precisam contribuir com a 

transformação da informação em conhecimento, que envolve identidades, produções 

culturais, processos crítico-reflexivos reconhecidos e propiciados culturalmente pelos 

espaços educativos. Nesse cenário, a “cultura digital produz conteúdos, práticas sociais e 

novas linguagens que precisam ser problematizadas nos espaços educativos, a fim de 

entender como tais elementos se instituem no campo educacional e reconfiguram os 

currículos escolares” (CASTELLAR; MORAES, 2016, p. 24). 

 

Perspectivas para a prática pedagógica 
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“Na prática pedagógica, é importante o professor conhecer as motivações dos 

alunos, suas concepções espontâneas e seus interesses para que possa planejar e organizar 

estratégias de ensino que facilitem a aprendizagem” (ANJOS; SILVA, 2018, p. 9). 

Pensar na organização da aula é fundamental, pois ao planejar e definir os 

objetivos didáticos, o professor estrutura instrumentos e recursos que, de fato, apoiarão 

sua prática. Para tanto, é necessário estabelecer as finalidades educativas por meio do que 

ensinar, para que ensinar, para quem ensinar e como ensinar. É preciso ensinar a 

compreensão humana, pois, para Morin (2003), a educação deve favorecer a aptidão para 

resolver os problemas e estimular o pleno emprego da inteligência geral. 

Portando, é preciso romper com uma visão tecnicista das práticas pedagógicas, é 

necessário fazer uma inter-relação entre o conhecimento disciplinar, os conhecimentos 

didáticos e as experiências de vida dos alunos, dinamizando as ações em sala de aula para 

torná-las significativas e contextualizadas socialmente. “A filosofia da experiência 

defende uma prática pedagógica voltada para o fazer, para a vivência e para a construção 

de saberes científicos por meio de ações” (ANJOS; SILVA, 2018, p. 16). 

 

METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa, quanto ao tipo, trata-se de um estudo de caso e, quanto ao 

objetivo, de um estudo exploratório descritivo. Em relação à natureza, esta pesquisa prima 

pelo caráter misto (quali-quanti), pois, tratou de aspectos qualitativos e quantitativos. 

Segundo Severino (2013), quando se fala de pesquisa quantitativa ou qualitativa não se 

está referindo a uma modalidade de metodologia em particular. Sendo assim, é preferível 

falar-se de abordagem quantitativa, de abordagem qualitativa, pois, com essas 

designações, refere-se a conjuntos de metodologias que envolvem, eventualmente, 

diversas referências epistemológicas. 

Nesse sentido, a atividade prática aconteceu de forma remota pelo aplicativo 

Google Meet, com alunos dos 6º e 7º anos da escola Osmar de Sá Ponte. A turma era 

composta por 56 alunos e se deu entre os dias 25 a 30 de fevereiro de 2021. No dia 25, 

foi realizado um momento prático durante a aula de Língua Portuguesa, no qual 
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propusemos um momento de acolhida, com exibição de um vídeo animado que tratava 

sobre o trabalho em equipe. Logo depois, os alunos foram estimulados a falarem o que 

haviam compreendido do vídeo. Feito isso, criamos um mural usando a ferramenta Padlet 

e solicitamos que os alunos acessassem e escrevessem de forma livre sobre o que eles 

entenderam daquele momento e de como ele havia sido importante, o que gerou muitas 

opiniões. Posteriormente, para finalizar a aula, colocamos à disposição o formulário para 

eles responderem até o dia 30 de fevereiro, que continha algumas perguntas sobre o uso 

do Padlet e suas implicações para a prática pedagógica. Ao final de atividade, pudemos 

perceber como os alunos gostaram, pois tiveram a oportunidade de interagir em tempo 

real, sentiram-se protagonistas. Não foi feita nenhum imposição, nem observações de 

ordem a analisar conteúdos gramaticais. 

No que se refere às técnicas/instrumentos para a coleta de dados para a realização 

desta pesquisa, foi aplicado o questionário do Google Forms, com questões fechadas e 

objetivas a respeito do sexo, série, bem como se o aluno já tinha feito uso do Padlet e 

sobre a satisfação em relação ao uso da ferramenta. Foi mantido o anonimato dos alunos. 

As questões abertas serviram para colher sentimentos, percepções e avaliações pessoais 

dos sujeitos. Severino (2013) afirma que os questionários podem ter questões fechadas 

ou questões abertas. No primeiro caso, as respostas foram escolhidas dentre as opções 

predefinidas pelo pesquisador; no segundo, o sujeito puderam elaborar as respostas, com 

suas próprias palavras, a partir de sua elaboração pessoal. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram da pesquisa 56 alunos, sendo 57,1% do sexo feminino e 37,5% do 

sexo masculino, dos quais 78,6% já tinha vivenciado aulas com o uso do Padlet e para 

21,4% deles era a primeira experiência. No tocante ao nível de satisfação com o uso da 

ferramenta, 37,5% demonstraram-se muito satisfeitos, 39,3% satisfeitos, 19,6% neutros 

e 3,6% insatisfeitos. Portanto, constatou-se que o uso do Padlet tem sido de grande 

aceitação por parte dos alunos, ficando evidenciado assim que essa prática vem tornando 

as aulas mais dinâmicas, sendo esse ponto fundamental no processo de ensino-

aprendizagem. As questões abertas tratavam das contribuições, dificuldades e sugestões. 
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Em relação às contribuições, a principal foi a oportunidade de interagir e de expressar 

opiniões, percebendo assim o empoderamento dos alunos em relação às novas 

ferramentas digitais. Além disso, foi relatado sobre a questão de compartilhar seus 

sentimentos, já outros comentários versaram sobre o uso da ferramenta para resolução de 

problemas e empatia. 

 

“Ele é ótimo para expressar suas opiniões, podemos participar das aulas, não 

fica mais a critério da professora fazer tudo” (Aluno 1) 
 “Ao fazer algum exemplo que precisa de prática, como por exemplo ao ajudar 

uma outra pessoa, acessamos o Padlet e tentamos ajudar as pessoas nos 

comentários colocando como aquela situação pode ser resolvida”. (Aluno 2). 

 

Em relação às principais dificuldades, quase todos os alunos disseram que não 

sentiram, poucos relataram a questão da internet que, às vezes, era lenta, mas que, mesmo 

assim, conseguiram acessar os murais e atividades propostas. Sobre as sugestões acerca 

do uso, alguns alunos relataram o desejo por aumentar ainda mais a forma de interação. 

Portanto, conclui-se alguns fatores como pontos importantes nas análises dos 

discentes, dentre eles o uso do Padlet permite que as aulas ganhem outro formato, 

atendendo as exigências para incentivar o protagonismo estudantil. Não se pode mais 

pensar em aulas expositivas, sem propósitos, é preciso formar cidadãos capazes de 

construir sua própria história, prepará-los em todos os âmbitos: sociais, econômicos e 

políticos, pois, somente assim, teremos condições de transformar a realidade precária de 

nossa sociedade. Como aponta Freire (1996), transformar a experiência em puro 

treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício 

educativo: o seu caráter formador. Isso mostra que as tecnologias digitais de informação 

e comunicação estão cada vez mais se tornando fundamentais para as exigências da 

sociedade contemporânea. 

 

CONCLUSÕES 

 

Este estudo se constituiu sob análise de uma realidade educacional, considerando 

o processo de ensino-aprendizagem e as contribuições das ferramentas digitais e 
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destacando como elas estão exigindo do professor cada vez mais dedicação, 

conhecimento e atualização. 

O que se observou foram muitos desafios que permearam as aulas remotas, desde 

a organização dos estabelecimentos de ensino, exigindo a aplicação de medidas que 

possibilitassem respostas eficazes a essa demanda emergencial, indo até a formação dos 

docentes, os quais tiverem que adaptar os conteúdos, as metodologias, as dinâmicas de 

sala de aula e as avaliações, sem prejudicar a aprendizagem dos alunos, mantendo-os 

interessados e engajados em sua aprendizagem. 

Através da pesquisa, foi possível concluir ainda que o Padlet foi de salutar 

importância para que os alunos visualizassem o processo de ensino e aprendizagem de 

forma contextualizada, significativa e interdisciplinar. 
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ZOOLOGICO VIRTUAL: POSSIBILIDADES PARA O ENSINO DE BIOLOGIA  
          

Lyvia Barreto Santos1; Janecléia Ribeiro das Neves2; Rafaella Gregório de Souza3 

            

INTRODUÇÃO 

As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) desenvolvem um 

papel de grande relevância no contexto educacional, as quais foram potencializadas pela 

pandemia do coronavírus. 

O presente trabalho teve como objetivo promover aprendizagem sobre os 

vertebrados, considerando o desenvolvimento de indicadores de Alfabetização Científica 

(AC) a partir do uso das TDICs como recurso pedagógico nas aulas de Biologia. Assim, 

ressalta-se a importância das Tecnologias Digitais (TDs) no contexto educacional como 

potencializadora do ensino-aprendizagem. 

Vale destacar que a pandemia do coronavírus favoreceu ainda mais as discussões 

que envolvem o uso das TDs na educação; entretanto, destacamos que esta é uma 

discussão antiga, que tem gerado grandes perspectivas e desafios a serem ultrapassados 

no âmbito educacional, uma vez que envolvem questões socioeconômicas, culturais, 

políticas, entre outras.  

Nesse contexto, buscou-se desenvolver uma intervenção que possibilitou uma 

integração entre as TDICs, mais precisamente através do aplicativo WhatsApp e o Ensino 

de Biologia com alunos do 2º ano do Ensino Médio; sendo essa intervenção denominada 

como “zoológico virtual”. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A disciplina de Biologia aborda informações científicas consideradas complexas, 

assim não deve ser explorada de forma reducionista e descontextualizada, preocupando-

se apenas, com conceitos e definições (VILELA; ARAÚJO, 2020). Tendo em conta a 

pandemia do coronavírus, as TDICs ganharam novas visibilidades, devido à necessidade 
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de adotar o Ensino Remoto Emergencial (ERE) nas escolas de redes públicas e privadas, 

compreendendo um recurso fundamental na constituição do ensino e da aprendizagem 

(SIMPLÍCIO, et al. 2020). Entretanto, salientamos que a inserção das TDs na educação 

é algo que vem sendo discutido há alguns anos, mesmo antes da pandemia. 

As TDICs são um conjunto de dispositivos que promovem a capacidade de se (in) 

formar e comunicar-se através das plataformas e aplicativos (NASCIMENTO, et al. 

2019). De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), as TDICs devem 

estar inteiramente conectadas às aulas de ciências, proporcionando aos alunos autonomia 

para manusear as tecnologias e buscar informações científicas que os tornem 

alfabetizados cientificamente (BRASIL, 2017). 

Para Sasseron e Carvalho (2011), a AC compreende um processo que requer uma 

boa didática do professor com objetivos claros, para que o aluno se aproprie do 

conhecimento científico e aplique à sua realidade, modificando a si, ao outro e ao mundo. 

Nessa perspectiva, Pizarro (2015) elenca que a partir das aulas de Ciências, os alunos 

devem desenvolver atitudes que caracterizam essa alfabetização, tais como: ler e escrever 

em ciências, articular ideias, criar, argumentar, investigar, problematizar e atuar. 

Em se tratando da abordagem do conteúdo vertebrados no Ensino Médio, Miranda 

e colaboradores (2020) ressaltam que a grande maioria dos livros didáticos de Biologia 

distribuídos pelo PNLD, em 2018, possui uma perspectiva voltada aos vertebrados 

brasileiros, na intenção de tornar esse conteúdo mais familiar para o aluno. Nesse sentido, 

tal abordagem pode propiciar aprendizagem científica e viabilizar práticas que envolvam 

preservação e conservação da biodiversidade brasileira. 

Desta forma, a realização de práticas pedagógicas, que integrem temas cotidianos 

a metodologias e que façam parte da realidade dos sujeitos, podem potencializar a 

aprendizagem e possibilitar atuação crítica e reflexiva dos alunos frente às situações 

sociais e ambientais existentes. 

 

METODOLOGIA 

Esta prática é de cunho interventivo, de natureza qualitativa (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009), a qual não busca resultados numéricos, mas sim, visa à compreensão 

de fenômenos em uma sociedade ou grupo, sem interferências políticas, culturais ou 
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ideológicas do pesquisador. Sendo assim, esta pesquisa é do tipo intervenção (DAMIANI, 

2012). 

A pesquisa intervenção na educação busca, sobretudo, intervir numa realidade a 

partir de mudanças e inovações a fim de resolver problemas práticos com base no 

contexto, o qual esta pesquisa está sendo estabelecida, com objetivo de promover 

melhorias para os sujeitos envolvidos e construir conhecimento acerca de práticas 

pedagógicas (DAMIANI, 2012). 

Para alcançar o objetivo da intervenção, foram realizadas aulas dialógicas e 

expositivas sobre os vertebrados de forma presencial, nas quais, os estudantes, 

organizados em duplas, foram direcionados a escolher um animal estudado para 

preencher fichas científicas com certos dados, a saber: classe, nome científico, 

características morfológicas, relações ecológicas, curiosidade e uma ilustração.  

O campo para desenvolvimento do trabalho foi uma escola localizada no 

município de Penedo-Al, tendo como sujeitos participantes 22 alunos do 2º ano do Ensino 

Médio com idades entre 15 e 16 anos. 

Os alunos poderiam encontrar as informações (dados científicos) no Livro 

Didático ou na internet. Após preenchimento da ficha, houve o momento de correção e 

compartilhamento no “zoológico virtual” (grupo do WhatsApp) que foi criado para 

socialização e discussão dos trabalhos realizados. O compartilhamento foi realizado em 

sala e também em casa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As aulas expositivas dialógicas foram realizadas em 3 (três) semanas. Na primeira 

semana, foram trabalhados os peixes, sendo a aula constituída de discussões com o livro 

didático, bem como através da resolução de atividades propostas no livro. Na segunda 

semana, foram trabalhados os anfíbios e répteis, destacando principalmente as diferenças 

entre os dois grupos, com atividades referentes a eles. Por fim, na terceira semana, foi 

explorada a abordagem voltada aos mamíferos e répteis, seguida de atividades do Livro 

Didático. 

Após discussão e contextualização sobre os vertebrados, foi feita a proposta de 

construir um zoológico virtual a partir do que foi estudado. Sendo efetivamente realizado 

na quarta semana. Os alunos, em dupla, puderam preencher fichas científicas sobre um 
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animal, escolhido por eles, pertencente a um dos grupos dos vertebrados estudados e, após 

preenchimento, socializá-los no grupo do WhatsApp (o zoológico virtual). Ressaltamos 

que todos preencheram as mesmas fichas, modificando apenas o animal escolhido por 

cada dupla. 

 

Gráfico 1. Abordagem dos alunos para o “zoológico virtual”. 

 
Fonte: Própria (2021). 

 

Os alunos se dedicaram em preencher informações sobre os peixes e répteis, 

constituindo 64% das fichas, incluindo os peixes primitivos (peixe-bruxa e lampreia), 

mesmo sendo um conteúdo visto no início das discussões. As demais fichas (36%) foram 

relacionadas aos anfíbios, mamíferos e aves como mostra o gráfico 1. 

Compartilhando a atividade no prazo estabelecido, os estudantes interagiram 

sobre as informações científicas, sobretudo a respeito da “curiosidade”, que era um dos 

itens a serem preenchidos na ficha. Alguns alunos relataram que precisaram pesquisar 

informações sobre os animais em sites e blogs, como nos mostra a imagem 1. 

Imagem 1. Captura de tela do “zoológico virtual”. 
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Fonte: Própria (2021). 

 

Mesmo após a socialização de todas as duplas, os alunos continuaram a 

compartilhar fotos e informações sobre outros animais, incluindo seus animais de 

estimação, isto é, os alunos puderam enriquecer a atividade proposta e relacionar ao seu 

contexto social, já que alguns animais fazem parte da sua realidade cotidiana. Dizemos 

assim, que os alunos desenvolveram alguns indicadores de AC (PIZARRO; JÚNIOR, 

2015), como: a) ler em ciências, já que foi preciso pesquisar informações sobre os 

animais; b) escrever em ciências, quando escreveram dados científicos nas fichas; c) 

articular ideia, quando relacionaram o conteúdo ao cotidiano; d) investigar, quando 

escolheram o melhor animal para apresentar aos colegas, comparando suas informações 

com as dos demais; e ainda, e) puderam criar desenhos do vertebrado escolhido na 

atividade. 

Desse modo, o “zoológico virtual” compreendeu um ambiente rico de 

aprendizagem no momento e no pós-compartilhamento, pois os alunos continuaram a 

interagir e compartilhar informações científicas sobre outros animais vertebrados.  

 

CONCLUSÕES 

A partir desta intervenção, é possível inferir que as TDICs são importantes aliadas 

à prática docente nas aulas de ciências, pois, a partir de um aplicativo, os alunos puderam 
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participar de aula de uma forma mais participativa e ativa, se comparada as aulas que não 

utilizam esses recursos. Na atividade proposta, foram exploradas capacidades de articular 

ideias, criar, investigar, ler e escrever em ciências, compreendendo, assim, um caminho 

eficaz para AC dos alunos e, portanto, evidenciando uma possibilidade didática e 

pedagógica para o Ensino de Biologia. 
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DIREITO À EDUCAÇÃO PARA QUEM? 

PROBLEMÁTICAS DE GÊNEROS E SEXUALIDADES NO TERRITÓRIO 

ESCOLAR 
          

Victor Pereira de Sousa1 

            

INTRODUÇÃO 

Infelizmente, a democracia brasileira, ainda em percurso, não tem como ponto 

forte a garantia de direitos. Dados recentes, levantados por estudos de fundamental 

relevância social, em diferentes problemáticas que permeiam nosso tecido social são 

capazes de comprovar isso. 

Somente no primeiro semestre de 2020 tivemos 648 casos de feminicídio no Brasil 

(FBSP, 2020)2; 329 mortes violentas de pessoas não-cis-heterossexuais no país em 2019 

(GGB, 2020); 66 mil vítimas de estupro no país apenas no ano de 2018, sendo o maior 

índice registrado desde 2007, onde a maior parte das vítimas (53,8%) foram meninas de 

até 13 anos (FBSP, 2019)3; 20,2%, ou seja, 10,1 milhões, de jovens que não concluíram 

a Educação Básica em 2020, sendo 58,3% homens e 41,7% mulheres. Onde, ainda, 71,1% 

dessa taxa são pessoas que se reconhecem como pretas ou pardas e 27,3% como brancas 

(IBGE)4; onde a taxa de desemprego no Brasil no quatro trimestre de 2020 foi de 13,9% 

e mesmo registrando queda, é a maior desde 2012 (IGBE, 2020)5. 

Portanto, não fica difícil perceber que direitos inscritos na Constituição Federal 

brasileira de 1988 não são garantidos em sua plenitude para a população, como em seu 

Artigo 5, que diz que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]” (BRASIL, 2016, 

p. 13). 

O mesmo vale para o Artigo 205, que afirma que “A educação, direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

 
1  Mestrando em Geografia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, victordesousa@outlook.com.br 
2 Acesso ao anuário na íntegra: https://bit.ly/3bUQASu Acesso em 15 mar. 2021 
3 Acesso ao anuário na íntegra: https://bit.ly/3bUQXwm Acesso em 15 mar. 2021 
4 Para maiores informações, consultar a página oficial do IGBE: https://bit.ly/3qO6EcY Acesso em 15 

mar. 2021 
5 Para maiores informações, consultar a página oficial do IBGE: https://bit.ly/3tn5w1A Acesso em 15 

mar. 2021 
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sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 2016, p. 123). E para o Artigo 

206, que alega que: 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e 

o saber;  
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino;  
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da 

lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de 

provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 53, de 2006)  
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; VII - garantia de 

padrão de qualidade [...] (BRASIL, 2016, p. 123). 
  

Nesse patamar, diante de tal problemática, é possível levantar a hipótese de que o 

direito à educação, no que confere mais especificamente às diversidades de gênero e 

sexualidade, também não são garantidos em sua plenitude. Desse modo, o presente texto 

tem como objetivo refletir sobre a questão da ruptura na garantia do direito à educação 

em relação às diversidades de gênero e sexualidade, pensando na escola como um 

território de relações de poder que podem marginalizar essas diversidades e oprimir essas 

identidades. 

Assim, a relevância desse trabalho justifica-se na fala de Candau (2002, p. 35), ao 

afirmar que “Sem horizonte utópico é impossível ensinar”, pois, precisamos dialogar com 

caminhos que busquem uma educação verdadeiramente democrática em um país que se 

diz democrático de direito, como o Brasil, lutando por justiça social e por uma sociedade 

melhor para se viver.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Entendemos o direito à educação pela ótica de Araújo (2013, p. 284), onde ela 

pressupõe três principais fatores que consolidam esse direito: o acesso, a permanência e 

a qualidade. Assim, da forma como se configurou o direito à educação, a autora o traduz, 

basicamente, em dois aspectos: “a oportunidade de acesso e a possibilidade de 

permanência na escola, mediante educação com nível de qualidade semelhante para 

todos”. Nesse patamar, o direito à educação se estabelece por uma potencialidade 

emancipadora do ponto de vista individual e igualitária do ponto de vista social, “visto 
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que a sua afirmação parte do pressuposto que a escolarização é niveladora das 

desigualdades do ponto de vista de partida” (ARAÚJO, 2013, p. 286). Ou deveria ser. 

No que tange a formação de identidade, processo que ocorre fortemente em nossas 

vidas enquanto ainda estamos vivenciando o âmbito escolar, mas não só nele, muitas 

vezes a escola é um lugar que ao invés de assumir a diversidade como um recurso 

pedagógico, uma ferramenta de ensino-aprendizagem, ela acaba reforçando um caráter 

excludente, que preza pela homogeneidade, pelo uniforme. Não podemos esquecer que: 

A escola […] é herdeira da do século anterior, encarregada de missões 

históricas de grande importância: criar um único povo, uma única nação, 

anulando as diferenças entre os cidadãos, considerados como iguais diante da 

lei. A tendência principal foi equiparar igualdade à homogeneidade. Se os 

cidadãos eram iguais diante da lei, a escola devia contribuir para gerar estes 

cidadãos, homogeneizando as crianças, independentemente de suas diferentes 

origens. Encarregada de homogeneizar, de igualar, esta escola mal podia 

apreciar as diferenças. (FERREIRO, 2001, p. 7). 
  

E essa constituição sempre em movimento de identidades que fogem do padrão 

cis-heteronormativo imposto muitas vezes são vistas como um perigo nas escolas devido 

à sua subversão ao padrão social instaurado nas instituições escolares. Onde as escolas 

não dão conta de atender a variedade de identidades insurgentes que surgem em seu 

território. 

[…] e as violências mais ou menos importantes que, continuamente, têm tido 

como objetivo os estabelecimentos escolares mais deserdados, nada mais são 

que a manifestação visível dos efeitos permanentes das contradições da 

instituição escolar e da violência de uma espécie absolutamente nova que a 

escola pratica sobre aqueles que não são feitos para ela. Como sempre, a Escola 

exclui: mas a partir de agora, exclui de maneira contínua [...] e mantém em seu 

seio aqueles que exclui, contentando-se em relegá-los (BOURDIEU, 1998, p. 

22). 
 

Então, a reflexão referente à escola como um território traz consigo a necessidade 

de pensarmos, em primeiro lugar, na definição do território ultrapassando os limites do 

que se refere ao conceito de Estado. Afinal, o conceito de território vem passando por 

reformulações ao longo do tempo, como aponta Souza (1995, p. 78), ao afirmar que em 

seu sentido amplo, o território pode ser entendido como “todo espaço definido e 

delimitado por e a partir de relações de poder”. Além disso, Souza (1995) ainda sugere a 

comparação de território com um “campo de força”, ressaltando as proximidades entre os 

dois conceitos. No qual:    

A comparação de um território com um “campo de força” parece, então, como 

uma analogia bastante razoável: ao mesmo tempo que o território corresponde 
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a uma faceta do espaço social (ou, em outras palavras, a uma das formas de 

qualifica-lo), ele é, em si mesmo, intangível, assim como o próprio poder o é, 

por ser uma relação social (ou melhor, uma das dimensões das relações 

sociais). Se o poder é uma das dimensões das relações sociais, o território é 

uma expressão espacial disso: uma relação tornada espaço – mesmo que não 

de modo diretamente material, como ocorre com o substrato, ainda que o 

território dependa, de várias maneiras, deste último. (SOUZA, 2015, p. 97). 
 

Nessa perspectiva, a escola pode ser um território muito cruel para quem constrói 

sua identidade, mesmo que em constante movimento, fora do padrão cis-heteronormativo. 

E a escola como um território é vista como “Outra forma de se abordar a temática da 

territorialidade, mais abrangente e crítica, pressupõe não propriamente um descolamento 

entre as dimensões política e cultural da sociedade, mas uma flexibilização da visão do 

que seja o território” (SOUZA, 2015, p. 86). 

Aqui, o território será um campo de forças, uma teia ou rede de relações 

sociais que, a par de sua complexidade interna, define, ao mesmo tempo, um 

limite, uma alteridade: a diferença entre nós (o grupo, os membros da 

coletividade ou “comunidade”, os insiders) e os “outros” (os de fora, os 

estranhos, os outsiders) (SOUZA, 2015, p. 86, grifos do autor). 
 

E é nesse ponto que o direito à educação dessas pessoas não-cis-heterossexuais 

sofre a ruptura entre a realidade vivida e o texto grafado na Constituição Federal 

brasileira. Pois: 

[...] o sistema escolar cumpre uma função de legitimação cada vez mais 

necessária à perpetuação da “ordem social” uma vez que a evolução das 

relações de força [...] tende a excluir de modo mais completo a imposição de 

uma hierarquia fundada na afirmação bruta e brutal das relações de força. 

(BOURDIEU, 2001, p. 45).  
 

Assim, pessoas que se entendem dentro da ampla diversidade que envolve os 

gêneros e as sexualidades, em identidades que estão fora da cis-heterossexualidade 

acabam por serem excluídas de nossas escolas, ou em nossas escolas, corroborando com 

a ideia levantada por Bourdieu e Champagne (1992, p. 13), ao analisarem os excluídos 

do interior, tratando de estudantes que são excluídos e excluídas nas escolas, dentro dos 

espaços escolares. Por não se sentirem parte, e até mesmo por não fazerem parte, do 

ambiente escolar em que estão inseridos e inseridas.    

 

METODOLOGIA 

A presente pesquisa, de cunho qualitativo, de base bibliográfica, se arcabouça em 

diferentes autoras e autores de fundamental relevância para a problemática aqui 
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levantada, como Araújo (2013), Ferreiro (2001), Candau (2002), Lorde (2019), Bourdieu 

(1998; 2001), Souza (1995; 2015), assim como, em documentos oficiais como a 

Constituição Federal brasileira (2016), o Mortes violentas de LGBT+ no Brasil – 2019: 

Relatório do Grupo Gay da Bahia (2020), os 13º e 14º Anuários Brasileiro de Segurança 

Pública desenvolvidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e no site oficial do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

É possível compreendermos que existe uma cultura excludente no que se trata do 

acolhimento de pessoas não-cis-heterossexuais nas escolas, o que marginaliza indivíduos 

que se entendem fora do padrão cis-heterossexual. Isso faz com que esses indivíduos, ao 

vivenciarem as escolas, não se sintam parte dela, não se sintam acolhidos por ela, não se 

sintam representados por ela. Afinal, não se veem ali. A escola os trata como um tabu, 

como algo que não deve ser mencionado, como uma realidade excluída daquele território: 

o escolar.  

E isso faz com que as trajetórias escolares dessas pessoas sejam fraturadas, o que 

gera marcas e consequências que irão as acompanhar por toda a vida. As cicatrizes 

deixadas pela opressão de quem se é, por simplesmente não seguir um padrão imposto 

pela sociedade provoca tensões que são sentidas em todas as esferas do espaço social, 

ultrapassando os muros escolares e interferindo diretamente na constituição desses 

sujeitos e no próprio exercício de cidadania, onde esses corpos marginalizados são 

subjugados à exclusão. Isso muito nos remete ao fato de que: 

Grande parte da história da Europa Ocidental nos condiciona a ver as 

diferenças humanas segundo uma oposição simplista: dominante/subordinado, 

bom/mau, no alto/embaixo, superior/inferior. Em uma sociedade onde o bom 

é definido em termos de lucro e não em termos de necessidade humana, há 

sempre um grupo de pessoas que, por meio de uma opressão sistematizada, é 

obrigado a se sentir supérfluo, a ocupar um lugar inferior desumanizado. [...] 

(LORDE, 2019, p. 239). 
 

Portanto, essa não aceitação da diferença, que se reflete fortemente no território 

escolar, tem um viés histórico marcado tanto no espaço quanto no tempo, e isso faz com 

que historicamente essa reprodução violenta e opressora contra a diversidade ganhe 

rumos controversos, onde pessoas perdem direitos cotidianamente, e perdem até mesmo 

a vida. Precisamos, sem dúvidas, lutar por uma educação que preze pela diversidade, 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

entendendo que nós somos humanamente diferentes. “Mas não temos modelos para 

conviver com nossas diferenças como iguais. Em consequência disso, essas diferenças 

tem sido mal interpretadas e mal utilizadas a serviço da separação e da confusão (LORDE, 

2019, p. 240).  

Nesse patamar, devemos (re)pensar a forma com a qual construímos nossa 

sociedade e as formas com as quais temos coexistido com a diversidade no espaço e no 

tempo. O padrão da cis-heterossexualidade imposto pela sociedade reduz a pluralidade 

humana a identidades binárias entre o homem cis-heterossexual – que nessa lógica, 

inclusive, o homem é entendido como superior a mulher – e a mulher cis-heterossexual, 

marginalizando todas as outras expressões sexuais e de gênero. E isso é reproduzido nas 

escolas.  

Pensar em uma educação verdadeiramente democrática, autônoma e 

emancipatória é pensar em romper com essa dura realidade que oprime de forma violenta 

essas pessoas, negando-as direitos mínimos para se viver, e até mesmo o direito de viver. 

Não há como não se pensar em práticas didático-pedagógicas que reforcem essa 

marginalização dentro desse campo de forças que é o território escolar quando se busca 

um viés democrático na educação. 

Precisamos, mais do que nunca, romper com o conservadorismo enraizado em 

nossas escolas, buscando diálogos que visem outras formas de educar, ensinar, amar, 

acolher, cuidar, enfim, de fazer educação e de fazer escola.  

 

CONCLUSÕES 

É desolador levantar dados que apontam para resultados tão cruéis ocorridos com 

tantas pessoas por causa da intolerância acompanhada da violência, e reforçada pelo 

discurso de ódio que atualmente vem sendo propalado até mesmo por pessoas que ocupam 

cargos de fundamental importância no Brasil. Mas, é necessário ilustrar a pauta do que se 

está sendo debatido para que essas palavras não se percam da necessidade de mudança.  

É mais do que necessário rompermos com a herança deixada pelas escolas do 

século XX e pensarmos em práticas, métodos e metodologias didático-pedagógicas que 

visem patamares dignos de justiça social, igualdade de direitos e mobilidade social. A 

escola como mais um mecanismo de reprodução das desigualdades sociais é uma 

violência social contra quem já é tão violentado ou violentada por uma sociedade 
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conservadora, calcada nas hipocrisias e nas disparidades socioeconômicas e culturais que 

ainda não foram deixadas para trás. As diversidades de gênero e sexualidade precisam ser 

reconhecidas como expressões da pluralidade humana nesse mosaico que constitui nosso 

tecido social e que constitui e é constituído pelos territórios escolares.  
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INCLUSÃO ESCOLAR DA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO 

AUTISTA NA REDE REGULAR DE ENSINO E A VISÃO DOS PAIS QUANTO 

À INCLUSÃO DE SEUS FILHOS 

 
Queila Medeiros Veigad Dal Pian1 

            

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho teve por objetivo principal compreender se os 

pais/responsáveis de crianças com transtorno do espectro autista notaram mudanças no 

desenvolvimento social, comportamental e de aprendizagem quando seus filhos 

começaram a frequentar a escola regular. A pesquisa foi a campo, a realizou-se por meio 

de entrevistas semiestruturadas com pais/resposnáveis de alunos com transtorno do 

espectro autista  no espaço escolar da rede pública estadual de São Paulo.  

Este trabalho partiu do pressuposto sociocultural em que o ser humano é 

construtor e construído pelas suas interações sociais e culturais, e que a escola tem 

fundamental importância nessa construção. Também pretende contribuir com uma nova 

perspectiva dentro dos estudos sobre a inclusão escolar, ao destacar a percepção de mães 

com relação ao desenvolvimento de seus filhos, dando voz não só à comunidade escolar, 

como já destacada nos estudos da revisão de literatura, mas à família de crianças com 

transtorno do espectro autista. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Teve como referencial para definir autismo o DSM-V-TR (2014), que define o 

autismo como um transtorno Global do Desenvolvimento que compromete  gravemente 

a interação social e a comunicação, prejudicando os interesses da pessoa e essas 

manifestações variam muito, dependendo do desenvolvimento da pessoa e de sua idade 

cronológica. 

Para essa pesquisa, visitou-se aproximadamente 23 sites e pesquisou-se 44 artigos 

e documentos e  notou-se que poucos são os artigos que se referem ao assunto, pois se 

trata de um fenômeno atual e que ainda não há dados que apontem para a satisfação dos 

pais que tem seus filhos com TEA matriculados nas escolas e quais benefícios esses pais 

 
1  Mestranda Profissional Formação Gestores, Unicid, qmveiga@gmail.com 
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percebem. 

De acordo com Camargo (2012), a inclusão, de modo geral não beneficia apenas 

o desenvolvimento dos alunos com deficiência, mas todos os envolvidos com ele.   

Segundo Smeha (2011), ao mesmo tempo em que se pensa na escolarização de 

crianças autistas e sua inserção na escola regular, antes de incluir a criança de fato, é 

importante saber sobre a história de vida dessa criança e como foi a expectativa de sua 

chegada, com o objetivo de compreender como mães de crianças autistas vivenciaram a 

maternidade de seus filhos sob uma ótica sócio-histórica, dado importante para a 

construção do entendimento de como as mães de filhos autistas se sentem frente à 

experiência da maternidade e como isso progride ao longo dos anos e as expectativas 

dessas mães até o momento escolar e social de seus filhos. 

Durante algumas pesquisas documentais, já realizadas,  para aprofundar o tema 

que trata sobre os benefícios que a inclusão escolar de indivíduos com transtorno do 

espectro autista podem trazer, nota-se que aparecem mais assuntos relacionados à 

inclusão de crianças com outras deficiências  no ensino regular e que é bastante discutida 

entre diversos profissionais, dentre os autores mais citados sobre o assunto podemos 

eleger Sanfalice(2014); Suplino(2009); Sifuentes(2010) e Serra(2010) como aqueles que 

debatem mais acerca do tema. 

Para Cintra, Rodrigues e Ciasca (2009), os pais são favoráveis à inclusão dos 

filhos autistas nas escolas regulares, pois é nela que estes convivem com seus pares 

socialmente e consideram que essa convivência gera benefícios contribuindo para 

conceitos de justiça, igualdade e garantia de direitos. É o que Buscaglia (2006), nos diz 

que os pais, ao terem um filho com deficiência, passam por um processo de adaptação a 

uma nova realidade e que por esse motivo suas expectativas representam a maior 

preocupação nesse processo de inclusão. 

Segundo Revière (2005) citado por Giardinetto (2009), a educação escolar ainda 

é a melhor intervenção que pode ser feita para com as crianças com transtorno do espectro 

autista. Nesse sentido, Zanfalice (2012), mostra o quanto é importante o trabalho 

educacional desenvolvido com alunos autistas feito nos primeiros anos de escolaridade. 

Muito bem delineado por Rodrigues (2012), está a preocupação de que, para 

auxiliar esse processo de inclusão escolar de autistas, não se pode negligenciar o papel 
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importante dos professores que auxiliarão na construção do trabalho inclusivo. 

 De acordo com Costa (2012), deve-se aprofundar o conhecimento acerca das 

especificidades da educação de crianças autistas, assim como discutir a importância da 

educação inclusiva para alunos com autismo infantil, no intuito de esclarecer os 

benefícios da inserção social para o desenvolvimento destas crianças. 

Para além da inclusão escolar, Suplino (2009) sugere que há que se pensar na 

inclusão social de crianças autistas, partindo da problemática sobre qual a relação entre a 

educação inclusiva e a inserção social como meio de contribuição no desenvolvimento de 

crianças autistas. De acordo com Costa (2012), deve-se aprofundar o conhecimento 

acerca das especificidades da educação de crianças autistas, assim como discutir a 

importância da educação inclusiva para alunos com autismo infantil, no intuito de 

esclarecer os benefícios da inserção social para o desenvolvimento destas crianças. 

 

METODOLOGIA 

Método qualitativo utilizado aqui e que segundo Minayo e Sanshes (1993), o 

método qualitativo é aquele capaz de incorporar significado e intencionalidade às ações, 

estruturas sociais e às relações, sendo possível transformá-las e produz riqueza de 

informações que nos levam a aprofundamentos e interpretações mais fidedignas. 

Tal abordagem, portanto, nos revela a complexidade das relações e da realidade 

humana e nos faz compreender que o contato direto com os sujeitos e agentes da pesquisa 

nos leva a uma dimensão real da dinâmica vivida . 

Os sujeitos entrevistados foram 13 mães de alunos autistas matriculados na rede 

regular de ensino estadual de diferentes unidades escolares. 

 Foram alvo da pesquisa duas escolas da rede regular de ensino estadual 

que tem em seu contexto o serviço de apoio pedagógico especializado em modelo de sala 

de recursos para o atendimento a autistas. 

 Foram entrevistados os responsáveis pelos quinze alunos matriculados 

nesses serviços. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados da entrevista foram analisados por meio da análise de conteúdo, segundo 

Bardin (1977), com base em categorias estudadas em análise bibliográfica e 
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posteriormente em categorias levantadas por meio dos dados da pesquisa.  

Seguindo a teoria de Bardin (1977), nesta pesquisa, partiu-se para seguir as três 

fases da análise, ou seja, na pré análise fez-se a organização propriamente dita, a fim de 

organizar as ideias iniciais e conduzir o estudo de maneira mais precisa. Em seguida 

dedicou-se à exploração do material a fim de coletar as informações essenciais do 

discurso dos entrevistados. E finalmente, iniciou-se o tratamento dos resultados obtidos 

e a interpretação, em que os dados brutos tornaram-se significativos e válidos.  

Para essa análise foram utilizadas as informações coletadas das entrevistas 

realizadas com 13 pais e/ou responsáveis por crianças e adolescentes com autismo 

matriculadas na rede regular de ensino estadual e com apoio em sala de recursos no 

contraturno.  

Assim sendo foram contempladas 3 categorias para a análise de conteúdo sobre 

as respostas das mães, em sua maioria, com relação ao trabalho de inclusão escolar 

realizado com os alunos e os benefícios notados pelas mães diante dessa intervenção 

educacional.  

As categorias selecionadas foram: 1) impacto do diagnóstico inicial; 2) 

expectativa dos pais; 3) inclusão. As categorias foram dispostas na tabela abaixo, as quais 

foram possíveis derivar algumas subcategorias. 

Tabela 1: Descrição das Categorias e Subcategorias referentes à Entrevista 

Semiestruturada 

 

Categorias                                                                        subcategorias  

1. Diagnóstico                                       - impacto da notícia  

                                                      - vivência  do luto  
                                                      - aceitação  

2. Expectativa                                      - escolarização 

                                                      -evolução na cognição 
                                                      -aquisição da autonomia 

3. Inclusão                                            - sentimento  

                                                      - insegurança 
                                                      - satisfação  

Fonte: própria (2021) 
 

CONCLUSÕES 

Não foi intenção finalizar o estudo sobre a inclusão de alunos com transtorno do 

espectro autista em classes comuns do ensino regular, pois considerar-se-á que este 
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trabalho foi realizado na cidade de São Paulo em escolas estaduais; compreendemos que 

diferentes pesquisas realizadas em outros locais podem chegar a outros resultados, 

diferentes dos apresentados por esta pesquisa. 

 Durante a pesquisa, foi possível perceber que a inclusão é, até certo ponto, 

realizada com alunos com outras deficiências, proporcionando um trabalho adequado às 

necessidades desses alunos. No entanto, a inclusão de alunos com transtorno do espectro 

autista, ainda que esbarre nas negativas de se cumprir as Leis e nas barreiras atitudinais, 

tem demonstrado o melhor caminho para o desenvolvimento desses alunos. 

A partir do relato das mães foi possível compreender que a maior referência para 

elas é o fato de seus filhos se socializarem, pois a partir do diagnóstico o tratamento eles 

já tem e o mais importante agora é integrar esse filho à sociedade a partir de seu ingresso 

na escola e isso pode gerar uma crise na família e na comunidade escolar.  

Por meio da análise das entrevistas feitas com as mães de crianças com transtorno 

do espectro autista que frequentam a escola regular notamos que após a inclusão de seus 

filhos na escola regular houve mudança no comportamento destas.  

Apesar de terem de enfrentar todos esses impasses, as mães afirmaram em seus 

relatos que seus filhos apresentaram um melhor desenvolvimento no que diz respeito à 

qualidade de integração com colegas e professores e na comunicação e acreditam que a 

inclusão escolar ajudou na socialização dos seus filhos com outras crianças e professores, 

conseguindo interagir.  

  Pudemos concluir com essa pesquisa o que tivemos como hipótese  que 

quando as crianças autistas fossem incluídas nas escolas regulares comuns teriam 

mudanças em seus comportamentos e se desenvolveriam socialmente e academicamente 

mediante uma transformação profunda da estrutura, organização e atividade pedagógica 

escolar e envolvimentos efetivos dos pais e responsáveis num trabalho colaborativo, para 

só então serem percebidos benefícios para seu desenvolvimento global. 

Conclui-se assim, que a inclusão de crianças com transtorno do espectro autista 

na rede pública de ensino tem realizado um papel significativo no desenvolvimento dessas 

pessoas. E ainda que a inclusão social e educacional, como uma área voltada ao 

desenvolvimento humano em suas diversas áreas se faz de extrema importância nesse 

universo autista, bem como a existência de políticas públicas que invistam em incluir a 
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criança com transtorno do espectro autista na sociedade educacional e cultural de forma 

que seja uma realidade possível para ele e sua família. 
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A CULTURA NEGRA NOS LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL 

DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ANGICOS-RN 

 
Jaine Maiara Oliveira Ferreira1; Franselma Fernandes de Figueirêdo2 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho é resultado parcial da pesquisa desenvolvida na Universidade 

Federal Rural do Semiárido (UFERSA), Campus Angicos, que investiga os saberes e 

práticas dos povos negros e quilombolas nos materiais literários das escolas de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental na cidade de Angicos-RN. A pesquisa surgiu a partir da 

importância do aparato legal que instituiu a obrigatoriedade de questões relevantes no 

campo socioeducacional e do direito, dos povos negros no Brasil e também pelo 

reconhecimento da seriedade e engajamento da população negra diante das lutas 

históricas por espaço, respeito e aceitação. A pesquisa tornou-se realidade pelo contexto 

efervescente de produção teórica e inclusão de saberes nos currículos escolares, 

proveniente das lutas dos movimentos sociais negros e da intelectualidade negra 

brasileira.  

Compreendemos, como problema histórico e inquietação atual nas obras literárias 

infanto-juvenis (absolutamente necessárias no campo da formação sócio-educacional e 

histórica dos/das estudantes dos níveis de educação infantil e fundamental), a 

predominância de uma visão branca e colonialista que regula, de forma hegemônica, as 

relações humanas e comportamentais, sobretudo, no âmbito feminino. Diante dessa 

compreensão, intencionamos dialogar com o pensamento teórico plural e intercultural 

(Neusa Souza,1983; Fanon, 1968; FREIRE, 1996) e relacioná-lo com a criação dos 

materiais literários, tendo em vista a valorização dos saberes negros e culturais.  

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A sociedade já possui uma visão cristalizada do negro, interligando-a à escravidão 

e à pobreza. A psicanalista Neusa Souza (1983) faz a interpretação da sociedade atual e 

alerta para a visibilidade dos padrões sociais relacionados ao tratamento das pessoas 

 
1
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Angicos, jaine.ferreira@alunos.ufersa.edu.br. 
2 Professora da Universidade Federal Rural do Semiárido, Campus Angicos, 

franselma.figueiredo@ufersa.edu.br. 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

negras, geralmente representadas, nas relações sociais, como indivíduos pobres e 

submissos à raça branca. Torna-se, portanto, necessária a desconstrução de que a temática 

afro-descendente está relacionada apenas ao sofrimento, submissão e pobreza dos 

indivíduos africanos, pois, para esta psicanalista, a sociedade escravista, ao transformar o 

africano em escravo, definiu o negro como raça, demarcou o seu lugar, a maneira de tratar 

e ser tratado, os padrões de interação com o branco e instituiu o paralelismo entre cor 

negra e posição social inferior. 

Quando refletimos sobre nosso contexto cidadão, é notável a subversividade 

relacionada à temática étnico-racial. Apesar dos direitos constitucionais e do 

conhecimento sobre o assunto, a maioria dos docentes ainda se calam perante uma 

discussão efetiva das questões étnico-raciais, permanecendo presos a um ensino que 

possui uma espécie de doutrina para cada série da criança, gerando uma espécie de 

acomodação.  

No cenário, atual as obras literárias infanto-juvenis que tratam da negritude não 

são o foco para grande parte das escolas públicas, tornando-se perceptível que a maioria 

dos docentes destas instituições abordam a temática apenas em datas específicas e de 

forma na qual os afro-descentes surgem como vítimas, não contemplando, portanto, o 

legado dos povos africanos para o país. Nessa perspectiva, Fanon (1968, p. 172) adverte 

que “precisamos perder o hábito, agora que estamos em pleno precisamos perder o hábito, 

de minimizar a ação de nossos pais ou de fingir incompreensão diante de seu silêncio ou 

de sua passividade.” 

Ao trabalhar, na escola, com obras literárias infanto-juvenis que tratem da 

temática da cultura negra, o professor estará contribuindo para o conhecimento e interação 

com as diferentes culturas, assim como evidencia Paulo Freire (1996, p.18): 

A questão da identidade cultural, de que fazem parte a dimensão individual e 

a de classe dos educandos, cujo respeito é absolutamente fundamental na 

prática educativa progressista, é problema que não pode ser desprezado. Tem 

que ver diretamente com a assunção de nós por nós mesmos. É isto que o puro 

treinamento do professor não faz, perdendo-se e perdendo-o na estreita e 

pragmática visão do processo (FREIRE, 1996, p. 18). 
 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada em cinco escolas públicas de Educação Infantil e 

Educação Fundamental de Angicos-RN. No primeiro momento, a finalidade foi de fazer 
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o levantamento e análise do quantitativo de obras literárias que tratassem de questões 

negras.  

Para obter os resultados e respostas referentes à problematização, utilizamos, 

nessa primeira etapa, o método de pesquisa quantitativa. Para tanto realizamos a 

elaboração e aplicação de questionários às coordenações e/ou direção de cinco escolas 

públicas da cidade de Angicos/RN – E.M. Prof.ª. Maria Odila; C.M.E.I. Prof.ª Júlia 

Amélia Cruz; E.M. Expedito Alves; E.E. Prof.ª. Joana Honório de Moura Silveira; E.E. 

José Rufino. Fizemos ainda uma observação nas bibliotecas, analisando os espaços e 

organização dos livros referentes à Educação Infantil e ao Ensino dos Anos Iniciais (1° 

ao 5° ano). Após nos certificarmos da totalidade de obras literárias Infanto-juvenis 

existentes nessas bibliotecas, fizemos o mapeamento das obras literárias, cuja sinopse e 

título remetessem a cultura negra africana e quilombola, considerando para tanto a 

quantidade e quais eram usadas para a didática em sala de aula.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após pesquisa de campo realizada percebemos que de todas as escolas públicas 

de Angicos, somente uma possui o espaço único e exclusivo da guarda dos livros, as 

outras possuem um espaço adaptado para a função de biblioteca. Isso, porém, não 

significa que os espaços sejam desorganizados, pelo contrário, são todos espaços muito 

bem organizados com os livros expostos em prateleiras e divididos por categorias. As 

obras que elegemos na pesquisa foram apenas as categorizadas como infanto-juvenil, 

todas com imagens ilustrativas e a maioria com textos.  

De uma forma geral os alunos têm acesso aos livros, podendo pegá-los sempre 

que desejarem e quando for necessário. A única escola, cujas crianças não possuem essa 

liberdade, houve a justificativa, por parte dos responsáveis, de que é preciso “preservação 

das obras” e, justamente por esse motivo, os livros se encontram em um local alto, sem 

acesso das crianças.  Excetuando-se esse caso, todas as outras escolas construíram o 

hábito de trabalhar a literatura com os alunos.  

Em relação à quantidade de obras literárias existentes nas escolas, é notória a 

desigualdade no que diz respeito à quantidade de livros de literatura infanto-juvenil e, 

destes, a quantidade que se encaixam na categoria de obras que tratam do tema negritude. 

Na verdade, a diferença é considerável, pois de 100% das obras mapeadas, somente 2% 
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entram nessa categoria.  Isso levanta uma questão inquietante, como cada uma dessas 

escolas trabalha com o tema da desigualdade, da diversidade e das diferenças, pois não 

adianta ter discursos de inclusão na atualidade, quando na prática, como apontou os dados 

quantitativos da pesquisa, não há ação de enfrentamento. Abaixo estão apresentados os 

gráficos que revelam esses resultados: 

 

Quadro 01: Mapeamento das obras de literatura infanto-juvenil nas escolas 

Escolas  Total de   
obras 

Total 

de   
obras 

negras  

Lugar na escola da guarda dos livros 

E. M. Prof.ª. Maria   
Odila  

1.157 

obras  
00 obras  Encontram-se dentro de uma biblioteca, organizados 

em prateleiras, por categorias. 

E. E. Prof.ª. Joana   
Honório de Moura   

Silveira 

997 obras  32 obras  São organizadas em mesas e prateleiras na biblioteca. 

E. E. José Rufino  795 obras  18 obras  Encontram-se em estantes no pátio de entrada da 

escola. 

C. M. E. I. Profa. 

Júlia Amélia 

Cruz  

281obras  05 obras Encontram-se na sala de leitura, pois não há uma 

biblioteca na escola, em   
prateleiras. 

E. M. Expedito 

Alves  
1.266 

obras  
15 obras Encontram-se numa sala, dívida em biblioteca e sala 

de professores, onde são, minuciosamente, 

organizados em estantes. 

Fonte: Pesquisa saberes e práticas dos povos negros e quilombolas nos materiais literários das escolas de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental na cidade de Angicos-RN 

 

Quadro 02: Questionário aplicado com as coordenações e/o direção das escolas locus da pesquisa 

Questões  Respostas 

1. Os estudantes têm acesso às obras 

de literatura infanto-

juvenil?  Justifique a resposta. 

Em um total de 05 escolas, somente uma os alunos 

não possuem acesso aos livros. Nas outras o acesso 

é livre. 

2. Quais as obras mais solicitadas 

pelos estudantes e pelos 

professores? 

Em um total de 05 escolas, 03 delas não foi possível o 

acesso aos registros com as informações, e as que tivemos 

as obras mais solicitadas foram “Nerinha, a ovelha negra” e 

“Hora do Espanto”. 

 3. As obras possuem ilustrações 

e textos? 
Sim, todas as obras possuem ilustrações, porém alguns 

livros só possuem imagens, não contendo textos. 
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4. Qual frequência do trabalho dos 

professores, nas salas de aula, em 

relação às obras literárias? 

De todas as escolas em que o levantamento foi feito, a 

maioria tem uma frequência diária do uso das obras 

literárias. 

Fonte: Pesquisa saberes e práticas dos povos negros e quilombolas nos materiais literários das escolas de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental na cidade de Angicos-RN 

 

Gráfico 01: Acesso dos estudantes às obras de literatura infanto-juvenil 

 
Fonte: Pesquisa saberes e práticas dos povos negros e  quilombolas nos materiais literários das escolas de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental na  cidade de Angicos-RN 
 

Gráfico 02: Frequência de trabalho dos professores com as obras literárias  

 
Fonte: Pesquisa saberes e práticas dos povos negros e  quilombolas nos materiais literários das escolas de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental na  cidade de Angicos-RN 

 

Gráfico 03: Relação da quantidade de obras X a quantidade de obras negras nas escolas 

 
Fonte: Pesquisa saberes e práticas dos povos negros e  quilombolas nos materiais literários das escolas de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental na  cidade de Angicos-RN 

 

CONCLUSÕES 
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Com base em obras catalogadas é necessário dar ênfase a desproporção em relação 

ao número de obras literárias com temática étnico-racial comparadas às demais obras de 

literatura infanto-juvenil mapeadas nas escolas lócus da pesquisa. A partir das obras 

encontradas é recomendável que haja formação dos professores para direcionar com 

frequência essas obras aos alunos, e comecem a desconstrução de que o negro no Brasil 

foi apenas uma vítima e que suas contribuições foram apenas com sua mão de obra. 

Ademais é necessário conhecimento e estudo sobre toda a cultura étnico racial no Brasil 

e também suas raízes para garantir a inclusão desses contextos dentro do modelo de 

estudo de crianças pequenas no ensino infantil e no ensino fundamental, para construção 

de um cidadão antirracista e que sua conduta seja de maneira desrespeitosa a qualquer 

cidadão, sua cultura ou religião. 
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EDUCAÇÃO ESPECIAL NOS ANOS INICIAIS EM TEMPOS DE PANDEMIA: 

UM ESTUDO DE CASO  
          

Denia Oliveira de Souza1 

 

INTRODUÇÃO 

Nesse novo cenário, consequente da pandemia causada pelo novo Coronavírus, as 

escolas tiveram suas atividades presenciais suspensas. Nesse sentido, toda a comunidade 

escolar, de um momento para outro, precisou atuar diante de um contexto singular, e a 

busca por alternativas metodológicas efetivas passou a ser a principal preocupação, como 

alternativa de reduzir o prejuízo educacional e a preservação do direito à educação. Diante 

disso, no que se refere à educação inclusiva, que historicamente vem de uma realidade de 

muitos desafios, tanto na estrutura física, pedagógica e social, a pandemia trouxe um 

impacto muito grande na vida e rotina dos alunos com necessidades especiais.  

De acordo com o Censo Escolar, no Brasil, o número de matrículas da Educação 

Especial chegou a 1,3 milhão em 2019, um aumento de 5,9% de 2018 para 2019 e de 

34,4% em relação a 2015. Além disso, o percentual de alunos com deficiência, autismo 

ou altas habilidades matriculados em classes comuns tem aumentado gradualmente para 

todas as etapas de ensino (BRASIL, 2020). Todavia, ainda é necessário lidar com o que 

Barreta e Canan (2012) indica como uma das maiores dificuldades na educação inclusiva 

brasileira, que é criar estratégias que possibilitem além do acesso, a permanência desses 

estudantes na escola.  

Nesse âmbito, o objetivo deste resumo expandindo é dialogar e relatar sobre a 

rotina escolar no ensino remoto dos alunos com necessidades especiais no contexto da 

pandemia da Covid-19, bem como sobre as práticas pedagógicas e o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) em uma escola pública nos anos iniciais. Por fim, para 

desenvolvimento da pesquisa, utilizou-se a metodologia de relato de experiência como 

método de investigação. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

A pandemia trouxe um impacto muito grande na vida escolar dos estudantes, e 

uma das alternativas para garantir o direito à educação foi promover o ensino remoto, o 

qual vem carregado de desafios e desigualdades, principalmente aos com necessidades 

especiais. Nesse viés, Mendes (2020) aponta que no processo de inclusão dos alunos com 

deficiência na prática do ensino remoto, é imprescindível que os professores do 

Atendimento Educacional Especializado participem ativamente do planejamento das 

atividades desses sujeitos. Isso porque as aulas virtuais em muitas escolas não os atendem 

de forma efetiva e muitos professores não proporcionam estratégias variadas capazes de 

atingi-los, independentes de suas deficiências.  

Sabe-se que a Educação Especial é marcada por um percurso de muita luta pela 

igualdade e escolarização. Nessa perspectiva, no Brasil, nos últimos anos, as políticas 

públicas educacionais têm se atentado à Educação Especial evidenciando sua 

importância. Ademais, observa-se que desde os primeiros marcos legais até hoje, houve 

uma evolução nas propostas e ações direcionadas à referida questão. Todavia, ao 

reconhecer essa evolução, identifica-se também muitos aspectos que ainda carecem de 

reflexões para que se efetivem nas práticas escolares. 

Para início de reflexões, vale retomar a Constituição Federal de 1988, que 

estabelece que a educação é um direito fundamental. Nesse viés, os sistemas de ensino 

devem instituir condições para garantir a igualdade, o acesso de todos à escola e a 

permanência. Além do mais, prescreve a cidadania e a dignidade como fundamentos da 

República e relaciona como finalidade básicas, em seu Art. 3°, inc. IV; “promover o bem 

de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação” (BRASIL, 1988). 

Nesse contexto, nota-se que a Carta Magna é clara no que tange ao direito à 

educação e não abre margens para compreensões dúbias, que em alguma proporção 

possam excluir indivíduos com deficiência.  

Considerando o exposto, a lei 9.394/96, no capítulo V da Educação Especial, no 

art. 58, descreve: “Entende-se por Educação Especial, para os efeitos desta Lei, a 

modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, 

para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
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habilidades ou superdotação” (BRASIL, 1996). 

Vale mencionar o estudo publicado pelo Instituto Rodrigo Mendes, intitulado de 

“Protocolos sobre educação inclusiva durante a pandemia da covid-19 − Um sobrevoo 

por 23 países e organismos internacionais”, que em um dos trechos relata  

a construção de um ensino online inclusivo pode ser uma grande 

oportunidade de reconstrução das maneiras de ensinar e aprender para 

todos os alunos. Porém, em uma situação de isolamento social em que 

a decisão por iniciar o ensino remoto vem de maneira repentina, a 

prática pode ser bem mais complexa. É provável que haja dificuldades 

de adaptação ao modelo de ensino remoto das mais diversas ordens. 

Dessa forma, é bem provável que, quando o período de distanciamento 

social tiver fim, os estudantes apresentem lacunas significativas de 

aprendizado (entre outras questões). Assim, é preciso cuidar para que a 

aprendizagem dos estudantes com deficiência siga sendo efetiva e 

eficiente, e que considere tanto aspectos intelectuais e acadêmicos 

quanto o desenvolvimento de habilidades sociais (INSTITUTO 

RODRIGUES MENDES, 2021, p. 22). 
 

Diante desse contexto, é preciso estreitar o elo com as famílias, e conhecer as 

condições de infraestrutura, socioeconômica e social, além do tempo que as famílias têm 

para acompanhar seus filhos durante as aulas e as atividades escolares. Outrossim, 

estabelecer uma boa comunicação é a base para que aconteça essa inclusão. 

De acordo com Silva Filho e Barbosa (2015), incluir vai muito mais além do que 

garantir esse aluno no ensino regular, e que, muitas vezes, a inclusão traz consigo a 

resistência de alguns professores e a dificuldade de aplicar estratégias que atendam as 

singularidades de cada um. Os autores destacam, ainda, que para que a aprendizagem seja 

efetiva, é preciso a reconstrução dos modelos de práticas pedagógicas, formação 

continuada de professores e trabalho colaborativo, a fim de garantir uma qualidade 

educacional aos estudantes com necessidades especiais.  

Nessa perspectiva, Silva e Miguel (2020) ressaltam a importância da construção 

de um currículo flexível e adaptado à realidade de cada aluno evitando, assim, as 

disparidades educacionais e evidenciando um real avanço do potencial de aprendizados. 

Logo, para que essa construção se efetive, faz-se necessário um compartilhamento de 

conhecimento entre o conjunto educacional, com o objetivo de dissipar quaisquer 

paradigmas tradicionais e resistências e evitar situações desrespeitosas que bloqueiem a 

interação dos alunos no processo educacional. 

Desse modo, é preciso que os professores identifiquem as necessidades 
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educacionais dos estudantes e busquem conhecer as condições sociais, econômicas e 

culturais desses sujeitos, para possibilitar, dentro desse contexto pandêmico, articulando 

ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) diversas práticas pedagógicas e 

conjuntos de técnicas mediáticas com o intuito de que o aluno desenvolva seus aspectos 

cognitivo, afetivo e sociocultural, sabendo que essas práticas são essenciais para a 

construção de sua identidade, mas é importante salientar que existem diferenças e 

singularidades. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa de característica qualitativa, exploratória e descritiva na temática da 

educação inclusiva, concretizada por meio da pesquisa de campo e da descrição dos 

dados. Além disso, para a efetivação deste trabalho, foi realizado um estudo de caso em 

uma escola pública no Estado de Mato Grosso, que atende em torno de 700 alunos em 

dois turnos, e oferta vagas do 2° ao 9º ano do ensino fundamental.  

Ademais, o levantamento de dados foi direcionado com perguntas informais aos 

professores regentes do 2° ao 5° ano do Ensino Fundamental, além de coordenadores, nos 

seguintes eixos: estratégias adotadas para o ensino remoto, quantidade de alunos que 

estão sendo acompanhado pelo AEE e quantidade de Portador de Necessidade Especial 

(PNE) que participam da aula online. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O presente estudo se iniciou com um diálogo com a coordenadora da escola para 

compreensão da rotina e organização da instituição em tempos de pandemia, quantitativos 

de alunos matriculados e de PNE. De acordo com a coordenadora, a escola atende do 2° 

ao 9° ano do Ensino Fundamental, com a média de 570 estudantes, divididos nos turnos 

matutino e vespertino. 

No gráfico 1 estão apresentados os quantitativos de PNE matriculados nos dois 

turnos do 2° ao 5° do Ensino Fundamental. Vale destacar que eles estão inseridos nas 

turmas, considerando sua faixa etária, e o processo de ensino aprendizagem é 

concomitante ao ensino regular, os quais participam das aulas do currículo junto aos 

demais e, no contraturno, recebem acompanhamento na sala do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE).   
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Gráfico 1: Quantitativo de alunos PNE e suas deficiências, matriculados nos iniciais no ano de 2021. 

 

Fonte: Própria (2021) 

 

No que tange ao professor do AEE, Machado (2013) descreve que ele não é 

especialista em uma deficiência específica, seu atendimento é aberto a Educação Especial, 

com o intuito de possibilitar uma escolarização paralela ao ensino comum, promover 

acessibilidade e interação escolar aos alunos que necessitam de intervenção de recursos, 

estratégias, materiais e equipamentos. Além do mais, o AEE deve complementar ou 

suplementar a formação com vistas à autonomia e independência, tanto na escola quanto 

no contexto social (BRASIL, 2008). 

Nesse viés, no quadro 1 estão descritos os instrumentos utilizados como 

ferramentas pedagógicas para o desenvolvimento do ensino remoto na escola. 

Quadro1. Estratégias adotadas durante a pandemia. 
Aulas on-line pelo google meet, nos horários das aulas presenciais. 
Atividades remotas a partir do material apostilado.  
Grupo do WhatsApp, para interação e acompanhamento das atividades. 
Plantão tira-dúvidas. 
Material impresso aos alunos PNE, preparado pelo AEE.  

Fonte: Própria (2021). 
 

Em conversa informal com os professores regentes das turmas do 2° ao 5° ano do 

Ensino Fundamental, somente 1 professora do 3° ano vespertino relatou a frequência nas 

aulas online de seu aluno PNE, diagnosticado com autismo. Já as outras professoras 

disseram que seus PNE não assistem as aulas online e que realizam apenas as atividades 

da apostila.  Além disso, as docentes relataram que as principais justificativas para o não 

acesso ao google meet são: falta de acesso à internet, equipamento tecnológico 
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insuficiente para atender a todos no âmbito familiar, dificuldade de acesso devido à falta 

de conhecimento tecnológico dos responsáveis, falta de incentivo dos pais e recusa das 

crianças.  

Vale ressaltar que, diante desse novo contexto pandêmico, o Ministério da 

Educação (MEC) não apresentou nenhum programa de inclusão, lembrando que antes da 

pandemia a escola já apresentava dificuldades em relação a Educação Especial nas 

diversas esferas, devido à fragilidade nas políticas públicas. Outrossim, considerando a 

real situação em que o mundo se encontra, ficou evidente que é preciso criar políticas 

públicas efetivas para o processo de ensino aprendizagem dos alunos PNE. 

 

CONCLUSÕES 

A Educação Especial, em tempos de pandemia, tem sido um desafio tanto para 

escola quanto aos familiares. A escola precisou de readequações metodológicas para 

garantir o processo de ensino aprendizagem, e todas as ferramentas pedagógicas 

propostas tiveram o único objetivo de garantir esse direito a escolarização. 

Essa modalidade de ensino vem historicamente de um caminho de muita luta para 

garantir a qualidade educacional e, em tempos de pandemia, ficou evidente a necessidade 

de uma atenção maior, no que se refere às políticas públicas, com criação e 

implementação nessa modalidade, levando em conta a organização curricular e a 

formação docente, bem como os caminhos percorridos para efetividade de tais propostas 

nas práticas educativas escolares. 
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS NO AEE DURANTE O ENSINO 

REMOTO EM ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL – RN 

 
Cesar Augusto de Souza Barbosa1; Eliane Alexandre da Silva2; Leonardo Rafael Medeiros33 

 

INTRODUÇÃO 

A inclusão escolar é o ato de acolher, respeitar as diferenças e promover 

adequações para garantir acessibilidade para todos (MANTOAN, 2003). No Brasil, uma 

das formas de garantir a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais 

(NEE) é através da oferta do atendimento educacional especializado (AEE) pelas escolas, 

para complementar ou suplementar o ensino desses estudantes. Nesse sentido, durante o 

ano de 2020, o Ministério da Educação estabeleceu a nova Política Nacional de Educação 

Especial (PNEE), através do Decreto 10.502/2020, com o objetivo de ampliar o AEE a 

crianças e adolescentes com NEE (BRASIL, 2020). Entretanto, sabemos que criar 

estratégias pedagógicas inclusivas é um trabalho desafiador e muitas vezes complexo, 

pois a realidade das escolas públicas brasileiras é precária no tocante à disponibilidade de 

recursos e de formação (MATOS; MENDES, 2015). 

Com a chegada do novo coronavírus (COVID-19) ao Brasil em 2020, o governo 

foi obrigado a adotar medidas para evitar a propagação da doença. Entre essas medidas, 

as escolas precisaram paralisar as aulas presenciais, passando a adotar o ensino remoto 

emergencial (SARAIVA; TRAVERSINI; LOCKMANN, 2020). A partir disso, as redes 

e as escolas tiveram de repensar suas estratégias educativas para se adaptarem ao novo 

modelo de ensino, levando em conta as dificuldades e necessidades de cada aluno, para 

que fosse possível proporcionar uma educação justa e igualitária para todos. 

Diante da reflexão acerca da educação remota nos tempos atuais, nos deparamos 

com as seguintes questões: como será que as escolas se organizaram para a aplicação do 

ensino remoto com os alunos que possuem algum tipo de NEE? Será que essas escolas 

conseguiram fornecer um ensino remoto de qualidade para esses alunos? Diante dessas 
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inquietações, o presente estudo teve como objetivo principal analisar as estratégias 

pedagógicas utilizadas por docentes da Educação Especial das escolas públicas do 

município de São Rafael – RN para possibilitar a inclusão dos estudantes com NEE 

durante o ensino remoto. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Sabemos que a escola é o caminho para a construção do conhecimento de cada ser 

humano, apresentando um papel fundamental no acolhimento e na promoção da 

diversidade e inclusão. Nessa perspectiva, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, n° 

9.394/96, artigo 4° - Inciso III, diz que o estado deve garantir o “atendimento educacional 

especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas 

e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1996). 

A inclusão se baseia no acolhimento à diversidade, respeitando as diferenças e 

promovendo uma sociedade mais justa e igualitária para todo e qualquer cidadão. 

Segundo Mantoan (2003): 

(...) a inclusão implica uma mudança de perspectiva educacional, pois não 

atinge apenas alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades de 

aprender, mas todos os demais, para que obtenham sucesso na corrente 

educativa geral. (...) As escolas atendem às diferenças sem discriminar, sem 

trabalhar à parte com alguns alunos, sem estabelecer regras específicas para se 

planejar, para aprender, para avaliar (MANTOAN, 2003, p. 16). 
  

Assim, é necessário que as escolas criem estratégias educativas que promovam a 

inclusão, para que se possa garantir que as pessoas com NEE tenham condições de 

participarem ativamente do processo de ensino e aprendizagem. Nessa perpspectiva, 

Briant e Oliver (2012) argumentam que: 

 
As estratégias utilizadas pelos professores na escola e na sala de aula 

possibilitam o desenvolvimento do processo de inclusão escolar de crianças 

com deficiência levantando questões relacionadas ao envolvimento do docente 

com esse trabalho e à necessidade de equiparar oportunidades de acesso e 

aprendizagem para todos os alunos (BRIANT; OLIVER; 2012, p. 142). 
  

A inclusão escolar assegura uma educação que visa promover a participação de 

todos, independentemente de cor, classe social, condições físicas ou psicológicas, 

exercendo um papel fundamental na formação humana, para que se construa o 
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conhecimento de maneira individual e coletiva. De acordo com Ambrosetti (1999, p.92), 

“trabalhar com a diversidade não é, portanto, ignorar as diferenças ou impedir o exercício 

da individualidade, é dar espaço para a expressão de cada um e para a participação de 

todos na construção de um coletivo apoiado no conhecimento mútuo, na cooperação e na 

solidariedade”. 

Dessa maneira, com base nos estudos de Guimarães (2003), não é o aluno com 

NEE que deve se adaptar à escola, mas esta que deve se articular para a inclusão daquele. 

Portanto, a instituição deve realizar as adequações necessárias, de acordo com as 

especificidades de cada estudante. 

 

METODOLOGIA 

O método utilizado para esta pesquisa foi o qualitativo, de cunho exploratório 

(GIL, 2008), visto que se possuía pouco conhecimento sobre o tema e buscava-se fazer 

uma investigação mais a fundo, com o intuito de coletar dados e informações relacionadas 

às práticas pedagógicas inclusivas durante o ensino remoto nas escolas públicas do 

município de São Rafael, localizado no interior do Rio Grande do Norte. 

A pesquisa foi realizada durante o mês de fevereiro de 2021 em quatros escolas 

do Ensino Básico, sendo três municipais e uma estadual. Todas as instituições 

investigadas possuíam alunos com NEE matriculados. Entramos em contato com três 

professoras que acompanhavam esses alunos no AEE, para sabermos quais estratégias 

metodológicas de trabalho estavam sendo utilizadas durante o período remoto, bem como 

quais os recursos que estavam disponíveis para um melhor aprimoramento do processo 

de ensino e aprendizagem desses estudantes. 

Para a coleta de dados, realizamos uma entrevista através da plataforma WhatsApp 

com as professoras, sendo uma responsável pelo acompanhamento dos alunos com NEE 

nas escolas municipais e as outras duas ficavam encarregadas de trabalhar com os 

discentes da escola estadual. Além disso, como forma de complementação das 

informações obtidas, elaboramos um questionário on-line através da plataforma Google 

Forms e aplicamos às professoras de maneira virtual, usando a ferramenta de e-mail. Ao 

todo, essas escolas apresentavam 10 alunos com NEE, sobretudo com autismo e 

transtornos funcionais específicos (Quadro 1). Por segurança das informações, os nomes 

das profissionais envolvidas na pesquisa e dos estudantes não serão divulgados. 
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Quadro 1 – Relação das professoras da Educação Especial e dos alunos das escolas municipais e 

estaduais do município de São Rafael.  

Instituição de Ensino 
Docentes 

responsáveis 
Alunos Turma 

Tipo de 

Necessidade 

Especial 

Escola Municipal Francisco 

de Assis de Souza 
P1 

N1 1° Ano 
Deficiências 

Múltiplas 

N2 7° Ano Autismo 

N3 9° Ano TDAH 

Escola Municipal Francisco 

Pinheiro da Silva 
P1 

N4 1° Ano TDAH 

N5 3° Ano Autismo 

Escola Municipal Coronel 

Luiz de Barros 
P1 

N6 4° Ano Autismo 

N7 4° Ano Autismo 

 
Escola Estadual Professora 

Claudeci Pinheiro Torres 

P2 

N8 7° Ano Autismo 

N9 9° Ano 
Deficiência 

Intelectual 

P3 N10 
3° Período 

– EJA 
Síndrome de West 

Fonte: Própria (2021). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Diante dos resultados obtidos pela pesquisa, foi possível detectar algumas 

dificuldades relacionadas ao novo modelo de ensino nas instituições escolares 

investigadas. A professora P1 relatou que, durante o período remoto, vem utilizando 

vídeos de histórias infantis, jogos e alguns ditados do portal “Clickideia: Tecnologia 

Educacional” como recursos auxiliares. A sua metodologia vem sendo desenvolvida 

através da gravação de vídeos e áudios explicativos sobre os conteúdos, que são enviados 

via WhatsApp aos alunos e, quando possível,  através de chamadas de vídeo. As maiores 

dificuldades que a docente encontrou foram em relação à falta de recursos dos alunos, o 

que ocasiona em uma demora maior para a realização das atividades, tanto por falta de 

acesso à internet, quanto por alguns alunos não possuírem um dispositivo eletrônico 

adequado para estudo e, portanto, depender dos seus familiares. 

A professora P2 informou que aplica metodologias diferenciadas para cada 
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discente. Para a aluna que possui deficiência intelectual, ela utiliza textos do interesse da 

estudante, fichas com números e quantidades, livros de literatura infanto-juvenil, bem 

como faz uso do WhatsApp para prática da leitura e escrita. Já para o aluno com autismo, 

a docente utiliza materiais lúdicos que atraem sua atenção, tais como: alfabeto móvel, 

números, cédulas, fichas numéricas, quebra cabeças, fotos tiradas na escola, materiais 

para contagem e atividades impressas. Nesse sentido, Cipriano e Almeida (2016) 

argumentam que o uso do lúdico para ensinar alunos com autismo traz múltiplos 

benefícios, como o fortalecimento de vínculos afetivos, a ampliação da comunicação e 

compreensão, bem como uma melhoria na qualidade de vida do estudante. 

Além disso, a professora P2 relatou também que suas principais dificuldades 

envolviam a aplicação das atividades em si, visto que os alunos não conseguem 

acompanhar as aulas virtualmente, sendo necessária a ajuda dos familiares como 

auxiliares no processo de aprendizagem. De forma semelhante, a professora P3 informou 

que faz uso de figuras impressas, vídeos educativos e histórias infantis para estimular o 

raciocínio do aluno também com o auxílio dos seus familiares, pois o discente não 

consegue acompanhar as aulas de forma remota sozinho. De fato, essa parceria entre as 

famílias, a comunidade e a escola é fundamental para a elaboração e cumprimento de um 

projeto escolar inclusivo (MANTOAN, 2003). 

A maior dificuldade apontada pela professora P3 foi a falta de qualificação 

necessária para se trabalhar especificamente com esses alunos. Esse fato evidencia uma 

realidade presente em muitas escolas públicas brasileiras: a falta de qualificação 

específica voltada à área da Educação Especial e Inclusiva para os profissionais de 

educação. Assim, essa falta de capacitação e formação continuada acarreta uma maior 

dificuldade para se trabalhar com esses alunos de maneira remota (CAVALCANTE; 

JIMÉNEZ, 2020). 

Considera-se visível que, a partir da chegada imediata do COVID-19, as escolas 

não conseguiram realizar um planejamento eficiente voltado à inclusão dos alunos com 

NEE, o que motivou o afastamento da maioria desses alunos do meio educacional. Apesar 

da falta de planejamento e das dificuldades, os professores vêm encontrando alternativas 

pedagógicas viáveis para conseguir continuar com o atendimento e com o processo de 

ensino-aprendizagem. (SARAIVA; TRAVERSINI; LOCKMANN, 2020). 
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CONCLUSÕES 

A partir desta pesquisa, concluímos que a implantação do ensino remoto nas 

escolas investigadas ocasionou diversas dificuldades para a inclusão das pessoas com 

NEE, sobretudo em virtude da falta de recursos tecnológicos e conectividade, sendo um 

obstáculo tanto para esses discentes quanto para o acompanhamento pelos docentes. 

Entretanto, verificou-se que os profissionais de educação vem encontrando alternativas 

para dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem desses estudantes, sobretudo 

em articulação com as famílias para a realização das atividades de forma presencial. 

Este estudo evidenciou também a necessidade de as instituições escolares 

fornecerem um suporte maior aos profissionais para oferecerem um ensino virtual de 

qualidade para todos. Assim, a formação continuada docente desempenha um papel 

fundamental para capacitar professores na área da inclusão e do ensino remoto. 

Portanto, diante do que foi apresentado, podemos concluir que a educação 

inclusiva deve ser incentivada e aplicada de maneira conjunta, entre escola e família, 

fazendo com que as instituições estejam sempre em um processo contínuo de 

transformação, para que venha a beneficiar qualquer cidadão, respeitando as diversidades 

e trabalhando para o exercício de uma inclusão que enxergue as necessidades e 

potencialidades de cada ser humano. 
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O PAPEL DO PSICÓLOGO ESCOLAR NA INCLUSÃO SOCIAL DE PESSOAS 

COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
       

Thaís Aparecida Santos1 

 

INTRODUÇÃO 

O presente texto tem o intuito de trazer à luz as teorias e as benesses, sob um olhar 

crítico do direito à inclusão escolar daqueles que são, ainda hoje, marginalizados e 

segregados pela sociedade contemporânea. A história da educação especial começou a 

ser traçada no século XVI, com médicos e pedagogos, que acreditaram na possibilidade 

de educar aqueles, conhecidos no período, como “ineducáveis”. No Brasil, o marco 

histórico foi estabelecido no final do século XIX, com a criação do Instituto dos "Meninos 

Cegos" em 1854, sob a direção de Benjamin Constant e do Instituto dos "Surdos-Mudos" 

em 1857, sob a direção do francês Huet, ambos inspirados nas experiências europeias 

(MENDES, 2017). Diante do contexto da época em que se encontrava o Brasil, a criação 

de Instituições pioneiras pareceu, no mínimo, muito inusitada para os historiadores da 

educação. É tendo em vista este contexto, que apresentamos nossas considerações acerca 

da análise das principais legislações, que tratam o tema da inclusão, considerando 

também, pesquisas realizadas recentemente, pensando nos ganhos que a presença do 

psicólogo escolar pode gerar para a inclusão social nas escolas de nosso país.  

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O surgimento para a proposta de integração educacional de crianças e jovens com 

deficiência ao sistema educacional geral foi baseado em motivos morais, lógicos, 

políticos, econômicos, dentre outros. Os movimentos sociais pelos direitos humanos 

levaram ao surgimento da normalização, o que causou a desinstitucionalização e 

reinserção destes indivíduos marginalizados a tomar posse do direito de participar de 

todos os programas e atividades destinadas às demais crianças "normais".  

A integração escolar pode ser entendida como o "especial na educação", ou 

seja, a justaposição do ensino especial ao regular, o que ocasiona um inchaço 

dessa modalidade pelo deslocamento de profissionais, recursos, métodos e 

técnicas da educação especial para as escolas regulares (MANTOAN, 2006, p. 

19).  
 

 
1 Psicóloga pela Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG), cursando Especialização em Psicologia 

da Educação e Aprendizagem pela Faculdade Única, thais.psicologia2017@gmail.com 
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Assim, a integração era tomada com o sentido de compor um conjunto, o qual 

implica uma mera inserção de pessoas com deficiência na mesma escola, mas não 

necessariamente na mesma classe. A política regida pelo princípio de integração escolar 

ficou estabelecida por cerca de trinta anos, até que emergisse o discurso da educação 

inclusiva ou inclusão escolar no Brasil, por volta dos anos de 1990. A inclusão escolar, 

por sua vez, é oposta à integração, pois a inclusão prevê a inserção total e completa do 

aluno, devendo os mesmos, frequentarem as salas de aula do ensino regular. A inclusão 

está respaldada na dialética inclusão/exclusão, com a luta das minorias na defesa por seus 

direitos. A inclusão escolar hoje, é um fenômeno, assim como foi a integração escolar 

nos últimos 30 anos, porém não podemos negar, que a inclusão, sob a perspectiva 

filosófica, é uma questão de valor, um imperativo moral. 

A Lei das Diretrizes e Bases Nacionais LDB fundamenta o atendimento 

educacional às pessoas excepcionais. É perceptível o amparo aos alunos com 

necessidades especiais, por meio do apoio dado pelo sistema de ensino para o atendimento 

escolar. Porém, tal política não define uma obrigatoriedade e, inclusive admite que a 

escolarização possa ser realizada fora da escola regular. A Constituição Federal de 1988 

e o capítulo V e os artigos 58 e 59, da LDB (9394/96), classificam educação especial 

como "modalidade de educação escolar, oferecida, preferencialmente, na rede regular de 

ensino, para educandos portadores de necessidades especiais”. O artigo 59, garante que 

os sistemas de ensino assegurarão para o atendimento aos alunos com necessidades 

educacionais especiais currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específica. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8069/90, em seu artigo 54, 

determina que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: atendimento 

educacional especializado (AEE) aos estudantes com deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino (Parágrafo III) e o artigo 55 determina que os pais ou responsáveis 

têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de Ensino. E ainda, 

a normalização e integração escolar, tem como base ideal o direito ao estilo ou padrão de 

vida determinado pela cultura, sobre os quais responde a igualdade para todos. De acordo 

com o Decreto nº 7.611 de 17 de Novembro de 2011: 
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Art. 1º - O dever do Estado com a educação das pessoas público-alvo da 

educação especial será efetivado de acordo com as seguintes diretrizes:  
I - garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem 

discriminação e com base na igualdade de oportunidades; 
II - aprendizado ao longo de toda a vida; 
III - não exclusão do sistema educacional geral sob alegação de deficiência; 
IV - garantia de ensino fundamental gratuito e compulsório, asseguradas 

adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais; 
V - oferta de apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com 

vistas a facilitar sua efetiva educação; 
VI - adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas, em ambientes que 

maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de 

inclusão plena;  
VII - oferta de educação especial preferencialmente na rede regular de ensino 

(BRASIL, 2011). 
 

Apesar deste e outros dispositivos, na prática, os poucos alunos que têm tido 

acesso, não recebem uma educação apropriada, ou seja, não há profissionais 

capacitados/qualificados e há uma enorme falta de materiais e recursos. Há ainda um 

grande descaso do poder público e uma tendência à privatização, quando se analisa que 

as escolas públicas não estão suficientemente preparadas para atenderem alunos com 

deficiência, quando comparadas às escolas privadas (TOKARNIA, 2019). As estatísticas 

oficiais apontam um aumento no incremento das matrículas para os alunos com alguma 

deficiência, principalmente em turmas comuns. O Censo escolar destaca um aumento de 

87,1% para 92,1% dos incluídos em classes comuns. Contudo, no que diz respeito, por 

exemplo, à adequação das dependências para a recepção de alunos com deficiência, 28% 

das escolas públicas demonstraram ter essa preocupação, contra 44,7% das escolas 

privadas (CENSO, 2019). O que se observa é uma tendência à municipalização, o que 

necessariamente não sugere um avanço. 

Entretanto, por outro lado, segundo dados do Censo Escolar, há um crescimento 

expressivo em relação às matrículas de alunos com deficiência na educação básica 

regular. Estatísticas indicam que, entre os anos 2014 e 2018, houve um aumento de 33,2% 

nas matrículas da educação especial, tendo em vista, o fato de que as matrículas no ensino 

médio praticamente dobraram no período (BRASIL, 2019). A partir de diversos projetos 

pedagógicos, que buscam repensar a instituição escolar como um espaço que reconhece 

e valoriza as diferenças, a proposta da inclusão começa a ser gerada, ressignificando o 

sistema educacional e o sentido da palavra “inclusão”. A escola inclusiva é aquela que se 

esforça para trabalhar, respeitando os potenciais e as limitações de cada um, pois a 
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verdadeira aprendizagem acontece nas trocas de experiências e na diversidade. E a Lei 

Brasileira de Inclusão, recentemente aprovada no Senado Federal e sancionada pelo 

Executivos, apresenta uma série de avanços em relação aos direitos das pessoas com 

algum tipo de deficiência. De acordo com Mendes (2006, p. 397): 

Estima-se que existam no país cerca de seis milhões de crianças e jovens com 

necessidades educacionais especiais,11 para um contingente oficial de 

matrículas em torno de 500 mil alunos (Brasil, 2003), considerando o conjunto 

de matrículas em todos os tipos de recursos disponíveis (desde escolas 

especiais até escolas e classes comuns). Portanto, a grande maioria dos alunos 

com necessidades educacionais especiais encontra-se hoje fora de qualquer 

tipo de escola, o que configura muito mais uma exclusão generalizada da 

escola, a despeito da anterior retórica da integração e/ou da recente proposta 

de inclusão escolar (MENDES, 2021, p. 397) 
 

“Vivenciar os direitos humanos propõe práticas que atuem contra qualquer tipo de 

exclusão, onde “TODOS” possam usufruir de seus direitos independente de suas 

condições físicas, intelectuais, sociais, entre outras” (RODRIGUES; LIMA, 2017, p. 31). 

Ainda com todo este discurso, o caminho a ser percorrido é longo e penoso. A demanda 

cresce a cada dia e as políticas públicas, muitas vezes, se mostram estáticas diante das 

situações. Os dados destacados pelo último Censo escolar apontam um aumento das 

matrículas, o que não significa, necessariamente, que estes alunos estão sendo 

suficientemente atendidos em suas especificidades. Ao se partir para a observação prática 

é possível perceber que existem alunos que não conseguem acompanhar os demais 

colegas e os motivos são os mais variados possíveis: desde a falta de atenção até as 

síndromes e necessidades especiais, que são obstáculos graves para a aprendizagem.  

 

METODOLOGIA 

A pesquisa possui caráter qualitativo, pautando-se em análise documental e de 

pesquisas que tratam da inclusão no ambiente escolar. Foram realizadas buscas nos 

principais portais de periódicos como CAPES, Scielo e Google Acadêmico, visando a 

construção de uma argumentação que refletisse acerca dos processos de inclusão em sala 

de aula, bem como traçar um paralelo entre as pesquisas encontradas e as leis que 

norteiam estes processos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Uma das funções mais relevantes do indivíduo é a cognição, que está relacionada 
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ao processo de aquisição do conhecimento que se estende por toda a vida do sujeito. Estes 

aspectos, relacionados à cognição, resultam do armazenamento de conhecimentos na 

mente de quem aprende, e a parte afetiva que são as experiências e os prazeres internos, 

Com base nas pesquisas feitas para que este trabalho fosse realizado, foi possível 

confirmar que, se o educador, junto com o corpo escolar, propor condições sérias de 

desenvolvimento na educação especial, será possível avaliar e reavaliar as diferentes 

formas de exclusão escolar e social, que continuam sólidas no processo de transformação 

da inclusão e assim quebrar os paradigmas relacionados à inclusão que ainda existem, 

como foi mencionado no decorrer do trabalho, no sistema educacional. 

Portanto, a educação inclusiva, nos remete a pensar e articular ações para a 

construção do aluno em diversos âmbitos de sua singularidade, implicando na igualdade 

de oportunidades dos direitos, que são inseridos e não somente em vários paradigmas, 

que são colocados nas políticas educativas. Assim, atribuindo desafios aos profissionais, 

famílias e principalmente ao aluno, entre os aspectos sociais, culturais, pedagógicos e 

psicológicos a todos envolvidos no âmbito escolar. Conforme Bianchetti e Freire (1998, 

p. 158), “na escola ou nas instituições educacionais, o processo pedagógico vai se colocar 

como realidade principal. Todo o trabalho do psicólogo estará em função deste processo 

e para ele direcionado”.  

Isso irá obrigá-lo a escolher técnicas em Psicologia, que se adaptem aos limites 

que sua intervenção terá, dada a realidade educacional. O foco do trabalho deve ser o 

potencial de cada um e não a deficiência em si, pois de certa forma, começar a diversificar 

a sala de aula quebra um modelo de educação padronizado, ao qual os professores estão 

acostumados a lecionar. O papel do psicólogo na inclusão social dos estudantes com 

necessidades especiais é praticar o enfrentamento e lidar com a exclusão, tentando 

introduzir, principalmente, a afetividade no cotidiano dessas pessoas. Além disso, são 

funções: compreender as singularidades dos alunos e familiares, ter entendimento das 

diretrizes, estatutos, políticas públicas, trabalhar a relação: pai, professor, aluno, 

compreender o espaço e articular atividades que promovam o desenvolvimento, e, enfim, 

manter uma postura crítica e construtora acerca da realidade brasileira (ANDALO, 1984). 
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CONCLUSÕES 

A inclusão é uma temática contemporânea, antes atribuída a epistemologia como 

integração, visto que o aluno, não tinha tal participação no âmbito escolar e sobre qual o 

mesmo necessitava se adequar a escola e também ao seu meio social. Assim, ações 

pedagógicas passaram a ser executadas, para que as escolas se adaptassem às queixas e a 

demandas apresentadas, passando a enfrentar obstáculos que impediam a inclusão dos 

sujeitos ditos “anormais”. Necessitando articulações e reformulações para trabalhar a 

inclusão na equipe pedagógica entre outros profissionais, com vistas ao aprimoramento 

das habilidades dos alunos entre diversas singularidades.  

A integração de cada sujeito inserido no campo escolar, necessita se sobrepor a 

aspectos relevantes, não somente ao direito, mas sim, com vistas a atribuir um olhar 

detalhado aos aspectos biopsicossociais, respondendo, tanto aos direitos e os deveres de 

cada um. A inclusão diz respeito àquele que articula as ações de cada potencial e 

habilidades, respeitando os desafios que vão sendo colocados a todo instante no campo 

de atuação e inovando métodos para trilhar novos horizontes. Portanto, ainda vem sendo 

uma construção tanto para equipe pedagógica e também de outros profissionais sobre tal 

realidade que se apresentam, não sendo possível atribuir fechamentos de instrumentos 

para elaboração de conhecimentos e habilidades, pois cada aluno irá demandar certas 

posturas, habilidades e desafios. Pois cada construção acerca de cada sujeito, nos articula 

novas práticas de atuações (SANTOS; BEZERRA; TADEUCCI, 2010). 

Em suma, está posto um desafio acerca da atuação do Psicólogo escolar para a 

promoção da inclusão das pessoas com deficiência nos espaços escolares. Demonstramos 

neste trabalho que há uma luta histórica para que estes sejam considerados como iguais 

em nossa sociedade, apesar das diferenças que as especificidades de cada deficiência 

podem gerar. Conforme apontado acima, é crescente a inserção de alunos com deficiência 

em classes regulares, em grande parte, como uma decorrência da Lei 13.146/2015. Apesar 

disso, é ímpar que o psicólogo escolar deva atuar no sentido de contribuir para uma 

construção identitária positiva destes alunos, acerca da forma como eles se veem e se 

entendem em suas diferenças, além de favorecer a interação entre estes e os demais 

alunos, para que os estigmas aos quais essas pessoas estão sujeitas sejam, pouco a pouco, 

superados.  



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

REFERÊNCIAS 

ANDALO, Carmem Silvia de Arruda. O papel do psicólogo escolar. Psicol. cienc. prof., 

Brasília, v. 4, n. 1, p. 43-46, 1984. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

98931984000100009&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 03 abr. 2021. 

 

TOKARNIA, Mariana. Cresce o número de estudantes com necessidades especiais. 

Agência Brasil. 2019. Disponível em: 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-01/cresce-o-numero-de-

estudantes-com-necessidades-

especiais#:~:text=Entre%202017%20e%202018%2C%20houve,10%2C8%25%20nas%

20matr%C3%ADculas.&text=Nas%20escolas%2C%2097%2C3%25,percentual%20foi

%2051%2C8%25. Acesso em: 03 abr. 2021.  

 

BIANCHETTI, Lucídio; FREIRE, Ida Maria. Um olhar sobre a diferença: integração, 

trabalho e cidadania. Campinas: Papirus,1998. 

 

BRASIL. Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 

Acesso em: 17 mar. 2021.  

 

BRASIL. Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 17 mar. 2021.  

 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. Estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional. 1996. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 17 mar. 2021.  

 

BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes nacionais para a educação especial na 

educação básica/secretaria de educação especial-MEC; SEESP, 2001, p. 79. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva. 2008. Disponível 

em:<politica_nacional_de_educacao_especial_na_persp 

ectiva_da_educacao_inclusiva_05122014.pdf >. Acesso em 12 de mai. 2016. 

 

BRASIL. Decreto nº 7.611 de 17 de Novembro de 2011. Dispõe sobre a educação 

especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7611.htm. 

Acesso em: 03 abr. 2021. 

 

BRASIL. Lei nº 13.146 de 6 de Julho de 2015.   



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 18 mar. 2021.  

 

BRASIL. Censo Escolar: Notas Estatísticas 2018. Brasília. 2019 Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2018/no

tas_estatisticas_censo_escolar_2018.pdf. Acesso em: 18 mar. 2021.  

 

MANTOAN, Maria Teresa Egler. Inclusão Escolar: o que é? Por quê? Como fazer? 2 

ed. São Paulo: Moderna, 2006. 

 

MENDES, Enicéia Gonçalves. A radicalização do debate sobre inclusão escolar no 

Brasil. Revista Brasileira de Educação, São Paulo, p.387-405, dez. 2006. 

 

MENDES, Katiuscia Aparecida Moreira de Oliveira. Educação Especial Inclusiva nos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia Brasileiros. Tese (Doutorado 

em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás, p. 168. 2017. 

 

RODRIGUES, Ana Paula Neves; LIMA, Cláudia Araújo de. A história da pessoa com 

deficiência e da educação especial em tempos de inclusão. Revista Interterritórios, 

Universidade Federal de Pernambuco, v. 3, n. 5. 2017.  

 

SANTOS, Evanice dos; BEZERRA, Maria do Socorro Pontes da Silva; TADEUCCI, 

Marilsa de Sá Rodrigues. Educação: a importância do psicólogo no contexto escolar. XIV 

Encontro Latino Americano de Iniciação Científica e X Encontro Latino Americano 

de Pós-Graduação – Universidade do Vale do Paraíba. 2010.  

 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

VÍDEO AULAS COMO ESTRATÉGIA DE INCLUSÃO NO MUSEU DE 

MINÉRIOS DO RIO GRANDE DO NORTE  

 
Moura, W. A.1; Pereira, A.R.A.2; Musse, N. S. O.3 

 

INTRODUÇÃO 

A pandemia, em virtude do COVID-19, repercutiu em diversos setores sociais, 

dentre eles, na educação. Um dos desafios impostos nesta área, indubitavelmente, foi o 

alcance ao conhecimento, e, principalmente, a inclusão de pessoas com deficiências na 

modalidade do ensino remoto. O projeto de extensão intitulado “Inclusão no Museu de 

Minérios do RN” concebido pelo Museu de Minérios do IFRN - MMRN, campus Natal 

Central, na modalidade presencial, possui como objetivo ampliar o acesso ao 

conhecimento sobre os bens minerais produzidos no estado do Rio Grande do Norte, 

direcionado ao público com necessidades específicas.  

Porém, com o isolamento social, as atividades do projeto tiveram de ser adequadas 

de forma a se adaptar ao ensino remoto, uma vez que o processo educacional no Brasil e, 

em outras partes do mundo, migrou para esta forma de ensinar. Nesta sentido, Couto, 

Couto e Cruz (2020, p. 2012) afirmam que “mesmo diante da precária inclusão digital no 

Brasil e das desconfianças de muitos, a Internet se tornou a tecnologia interativa por meio 

da qual, de muitas e criativas maneiras, milhares de crianças, jovens e adultos 

continuaram e continuam a ensinar e aprender” 

Dessa forma, no ano de 2020, o projeto foi aplicado na modalidade remota, e por 

meio dele, foram produzidas vídeo aulas utilizando o acervo da exposição permanente do 

MMRN, especificamente, aquelas peças que possibilitariam uma maior compreensão e 

clareza dos assuntos abordados no conteúdo audiovisual produzido, considerando a 

especificidade do publico alvo. Posteriormente este material foi distribuido, por meio 

eletrônico, para professores que trabalham com alunos com necessidades educacionais 

específicas. Diante disso, o objetivo deste trabalho é apresentar os resultados das 

avaliações, efetuadas pelos professores, sobre o material produzido.  Portanto, por meio 

dos resultados obtidos desse processo e da parceria ímpar com o ambiente museológico, 

 
1 Mineração, IFRN, walesca75moura@hotmail.com 
2 Mineração, IFRN, andrezaraissa12@gmail.com 
3 Professora titular do IFRN, narla.musse@ifrn.edu.br 

https://suap.ifrn.edu.br/projetos/projeto/4624/
https://suap.ifrn.edu.br/projetos/projeto/4624/
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porta de entrada essencial para o intercâmbio dos saberes científicos, pode-se demonstrar 

a importância do conteúdo apresentado como um parâmetro para o desenvolvimento de 

futuras atividades em abordagens inclusivas, possibilitando que o MMRN seja um 

ambiente capaz de atender a todas as pessoas.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Os museus têm um papel fundamental na difusão de conhecimentos para o público 

tanto estudante quanto geral. Pessoas de todas as idades, pessoas com necessidades 

educacionais específicas ou não, devem sentir-se incluídas nesses espaços e terem, neles, 

a oportunidade de aprender, ensinar e produzir conhecimento (CHALHUB, 

BENCHIMOL E ROCHA, 2015; GRANDI, GOMES, 2017).  Esse dever intrínseco dos 

museus só se intensifica ainda mais quando tratamos de museus ligados às instituições 

educacionais públicas, como o IFRN.  

De acordo com a legislação educacional brasileira, (BRASIL, 2008, p. 1), a 

educação inclusiva “constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de 

direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis”. Sendo 

assim, entende-se que todas as pessoas tem direitos iguais, não somente no ensino, mas 

em todos os campos de suas vidas. 

Um estudo sobre a aprendizagem durante as visitas a museus para o público em 

geral, desenvolvido por Chalhub, Benchimol e Rocha (2015, p.1), apresenta as 

dificuldades encontradas no processo de ensino e aprendizagem nestes espaços. De 

acordo com as autoras “ter acesso à informação representa uma das expressões da 

democratização dos espaços culturais. Nos museus, isto implica em poder usufruir de 

bens culturais que devem ser disponibilizados e vivenciados por todos os públicos [...]”. 

Sendo assim, observa-se que o acesso à informação, que se compreende ser o 

mínimo que se deve atingir em uma visita a um museu, nem sempre se concretiza. A 

simples disposição de informações em uma área não garante que os visitantes irão 

absorver ou compreendê-la. É necessário que essa informação seja acessível: seja por 

meio da tradução dos termos técnicos para uma linguagem mais popularmente 

compreensível, a adaptação dos textos em áudios, para pessoas com deficiência visual ou 

baixa visão ou a tradução desses textos para a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

Independente do meio utilizado ou da adaptação feita, o objetivo principal desses 
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esforços é, primordialmente, permitir que todos os indivíduos que visitam o local possam 

se envolver com os conhecimentos lá expostos, desenvolver novas experiências pessoais 

e compartilhar experiências com os outros visitantes.  

É evidente que envolver o interlocutor é um dos maiores desafios enfrentados por 

palestrantes em todas as áreas, no caso do guia museológico não é diferente. Se manter a 

atenção do público presencialmente já é um grande desafio, remotamente ele se expande: 

o conteúdo deve ser exposto de maneira sucinta, com linguagem acessível e agilidade. O 

ensino deve ser cativante, o locutor tem poucos minutos para capturar e prender a atenção 

do expectador.  

 

METODOLOGIA 

 Esta é uma pesquisa de caráter quantitativo que iniciou as coletas de dados por 

meio da pesquisa bibliográfica. Posteriormente as instituições que atendem alunos com 

necessidades específicas foram contatadas por intermédio do envio de correspondência 

por correio eletrônico e de ligações telefônicas sobre o interesse em utilizar o material 

que seria produzido. 

Posteriormente foi realizada a construção de roteiros e separação de peças do 

acervo do MMRN para serem apresentados, seguido pela gravação e edição dos vídeos 

(figura 1). 

 

Figura 01: Gravação e edição das vídeo aulas no Museu de Minérios do RN. 

  
 

Fonte: Própria (2021). 

 

Após a gravação e edição dos vídeos, com inserção de legendas, totalizando 5 

vídeos que apresentaram temas como as gemas do RN, as argilas e a pré-história. 
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Posteriormente este material foi disponibilizado aos professores, via redes sociais, com a 

ressalva para que somente aqueles professores que tivessem vivências com os alunos com 

necessidades educacionais específicas, participassem da pesquisa. Após analisarem o 

material, deveriam responder a uma pesquisa feita por meio de um questionário 

disponibilizado na plataforma Google Forms. O questionário foi formado por 10 questões 

acerca da viabilidade de execução do presente projeto de forma remota, sendo 8 objetivas 

e uma subjetiva.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os referencias teóricos que guiaram o andamento da pesquisa se baseiam em 

evidenciar a importância e as contribuições do ambiente museológico na troca de 

vivências para a construção sociocultural das pessoas com necessidades educacionais 

específicas.  

Após a distribuição do material para vários professores, obteve-se a participação 

de 25 professores que analisaram o material. Destes, 72% trabalham como docentes e 

84% já tiveram acesso a pessoas com necessidades educacionais específicas. Destes 

11,1% na educação infantil, 22,2% no ensino fundamental, 33,3% no ensino médio, 

11,1% no ensino técnico e 44,4% no ensino superior. A figura 2 mostra os tipos de 

deficiências com as quais os entrevistados já tiveram contato ou já atuaram como 

professores.  

 

Figura 02: dados referentes aos tipos de deficiências que os professores já tiveram ou tem 

acesso.  

 

Fonte: Própria (2021). 
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A questão permitia a escolha mais de uma resposta. Pelos dados é possível 

observar que os entrevistados teriam como avaliar o material sob a perspectiva das 

diferentes particularidades dos alunos, pois não se observa o predomínio de atuação com 

um grupo específico de alunos que necessitem de uma abordagem pedagógica 

diferenciada. 

Posteriormente foi perguntado a que público este material poderia atender com 

eficiência. O resultado pode ser observado na figura 3.  

 

Figura 03: Dados referentes aos públicos que podem ser atendidos pelas vídeo aulas. 

 

Fonte: Própria (2021). 

 

Estes dados mostram que, de acordo com a avaliação dos professores, o material 

produzido é inclusivo, podendo ser utilizado com diferentes públicos e não somente com 

pessoas com necessidades educacionais específicas. Quando um material didático se 

adequa a diferentes públicos, significa que seu propósito foi alcançado, uma vez que os 

museus e seus produtos devem ser universais e atender a todas as pessoas.  

Em relação ao uso de vídeo aula como estratégia pedagógica, 84% avaliaram 

como sendo muito boa e 96% avaliaram a qualidade do material como muito bom (60%) 

e bom (36%), sendo que 92% afirmaram que usariam o material em suas aulas.  

A última questão era aberta e referia-se às sugestões feitas para a melhoria do 

material. Alguns entrevistados aproveitaram para elogia o material “ O material é 

excelente!”; “Muito rico, diversidade de conhecimento para si e para o próximo!”. Mas 

um destaque foi a necessidade de uma interpretação em LIBRAS (Língua Brasileira de 

Sinais) , que infelizmente não foi inserido no vídeo devido a dificuldades operacionais de 
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encontrar um tradutor que se disponibilizasse a realizar a tradução.  

Algumas sugestões foram dadas a respeito de uma aproximação maior entre a 

câmera e o material que está sendo filmado, melhorando, portanto, o enquadramento, e 

tornando o conteúdo ainda mais claro para os telespectadores. Ademais, outra importante 

sugestão feita foi a correlação dos minerais apresentados com a ocorrência deles no estado 

do Rio Grande do Norte, o que cria um vínculo de pertencimento entre o aluno e o local 

onde ele vive. Torna-se importante ressaltar, portanto, que o material produzido é passível 

de compreensão por parte de alunos da educação infantil, ensino fundamental, ensino 

médio e do ensino superior, além do público em geral que tenha interesse na área. Além 

disso, ele também é passível de ser distribuído, em um volume ainda maior, desde que 

passe pelas devidas adaptações indicadas. 

 

CONCLUSÕES 

Diante do exposto, as 5 vídeoaulas acessíveis obtidas como resultado de um 

projeto de extensão do MMRN, se concretizam como as principais contribuições dessa 

produção científica para a comunidade dos alunos com necessidades educacionais 

específicas e para o ambiente museológico, o que atende, de maneira satisfatória, as metas 

traçadas nos primórdios da pesquisa.  

Nesse sentido, é válido destacar, sobretudo, que o material produzido ainda possui 

espaço para ser adaptado, posteriormente, à tradução dos conteúdos veiculados para a 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), o que atenderia, de maneira ainda mais 

abrangente, ao objetivo de fornecer ferramentas pedagógicas que auxiliem aos 

professores e demais profissionais, não só no momentos de aulas remotas, como também, 

para além delas, no intercâmbio de conhecimentos com as Ciências da Terra e os 

ambientes museológicos, os quais se configuram como ambientes propícios para a 

formação sociocultural de diversos estudantes. 
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 A LITERATURA INFANTIL COMO RECURSO PARA A INCLUSÃO 

ESCOLAR DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA 
          
Joycy Beatriz Moreira Maial1; Marília Carollyne Soares de Amorim2; Dilmar Rodrigues da Silva Júnior3 
 

INTRODUÇÃO 

O processo de ensino e aprendizagem de uma forma geral é permeado por diversos 

desafios, quando falamos de crianças público alvo da educação especial esse processo é 

ainda mais complexo. Embora a obrigatoriedade esteja garantida por Lei, existe a 

necessidade de um comprometimento maior por parte de toda a gestão pública e equipe 

pedagógica para que ocorra de forma efetiva. 

 Ao contrário do que algumas instituições costumam esperar, o aluno não deve se 

adequar a escola e seus métodos, mas sim a escola precisa procurar métodos efetivos e 

ferramentas que tornem possível a escolarização e favoreçam o desenvolvimento das 

crianças Público Alvo da Educação Especial (PAEE).  

A literatura infantil é um recurso muito utilizado em sala de aula, sendo a 

ferramenta de muitos professores para trabalhar variados tipos de conteúdo. Portanto, nos 

questionamos como a literatura infantil pode contribuir para a inclusão escolar de crianças 

com deficiência? Partindo disso, possuímos como objetivo verificar a contribuição da 

literatura infantil como ferramenta para a inclusão escolar de crianças com deficiência. 

Como forma de atingir o objetivo proposto, optamos por realizar uma pesquisa qualitativa 

bibliográfica. 

O interesse em estudar este tema partiu da percepção de que desde muito cedo 

convivemos com a literatura, na escola principalmente esse recurso pode ser utilizado de 

forma agradável ou não para o ensino. Portanto, pode também ter sua função ampliada 

para a inclusão escolar de pessoas com deficiência.   

 O tema se faz relevante pois pode fomentar reflexões sobre esse recurso 

que já é amplamente utilizado em sala de aula, podendo ser ressignificado para mais do 

que uma forma de apresentar conteúdos, sendo uma ferramente capaz de auxiliar no 

processo de inclusão escolar de crianças com deficiência. 

 
1  Mestrado em Educação, Universidade Federal do Piauí - UFPI, joycymaiareis@gmail.com 
2  Mestrado em Educação, Universidade Federal do Piauí - UFPI, mariliacarollyne@hotmail.com  
3  Mestrado em Educação, Universidade Federal do Piauí - UFPI, dilmar.jrcxs93@outlook.com 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A inclusão escolar é necessária e garantida por Lei, a Constituição Federal 

Brasileira (1988) contempla em seu art. 205, 

 
a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988) 
 

Para crianças com deficiência, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) nº 9.394/96, confirma que a educação é um direito de todos, oferecendo destaque 

para a Educação Inclusiva no capítulo V, enfatizando no art. 58 que educação especial é 

a modalidade de educação oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. 

(BRASIL, 1996)  

No entanto, traduzir a Lei em prática tem sido uma tarefa desafiadora para as 

escolas, que por vários motivos como por exemplo a falta de recursos e formação 

adequada dos profissionais, permanecem desapropriados de métodos realmente eficazes 

e fornecendo para o PAEE apenas a oportunidade de integração, ou seja, eles estão sendo 

aceitos nas escolas, mas não estão oferecendo as estratégias adequadas para que eles se 

sintam incluídos e muitas vezes não conseguem acompanhar o conteúdo.  

Pela constante falta de conhecimento, a escola se baseia na necessidade de um 

laudo para seguir o trabalho com a criança, visualizando sua totalidade apenas através da 

ótica médica e com isso, se desresponsabiliza da sua obrigatoriedade de ensinar e 

encontrar estratégias para tornar possível o desenvolvimento integral da 

criança.  Segundo Orrú (2017, p.24)  

 
A escola se expropria da educação e dá à medicina o poder de dizer quem é 

que poderá ou não aprender; quem será capaz de conviver com outros alunos; 

quem não conseguirá atingir os objetivos educacionais propostos pela escola; 

quem deve ter seu comportamento controlado para não atrapalhar o demais na 

sala de aula; quem deverá ser segregado; e, inclusive, quem poderá ou não 

receber atendimento educacional especializado. 
 

Uma criança ao ser avaliada somente pelo seu diagnóstico corre o risco de ser 

segregada e de ter todo o seu processo educacional girando em torno desse contexto, 

portanto, dificilmente será vista para além da sua deficiência. Para que a criança seja 
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incluída é necessário que o educador a enxergue em sua totalidade, para além da sua 

deficiência e incentive esse mesmo olhar nas crianças que o cercam.  

A Literatura Infantil se apresenta como um recurso que se trabalhado com 

ludicidade se torna ainda mais motivador. É um momento que envolve as crianças e é 

uma forma leve de aprender e refletir sobre questões que não seria possível encontrar de 

outra forma em seu cotidiano. Segundo Abramovich (1997, p.143), 

 
ao ler uma história a criança também desenvolve todo um potencial crítico. A 

partir daí ela pode pensar, duvidar, se perguntar, questionar... pode se sentir 

inquieta, cutucada, querendo saber mais e melhor ou percebendo que se pode 

mudar de opinião. 
  

Uma das dicas de Abramovich (1997) para tornar o momento de leitura 

significativo é sistematizar bem, discutindo o ritmo que a história se passa, seu começo e 

fim, bem como a história como um todo e questionar os personagens presentes que ali 

estão presentes. A partir dessa discussão é possível possibilitar os olhares e percepções 

da criança utilizando de livros que contenham a presença de personagens neurodiversos.   

Assim a literatura infantil pode ser uma feliz aliada para a inclusão escolar, pois 

as crianças podem construir relações com os livros que as levem a refletir a diversidade 

presente em nossos cotidianos, conviver melhor com as diferenças e saber interagir com 

todas as realidades a sua volta.  

 

METODOLOGIA 

Para alcançar o objetivo de verificar a contribuição da literatura infantil como 

ferramenta para a inclusão escolar de crianças com deficiência optamos por realizar uma 

pesquisa de abordagem qualitativa do tipo bibliográfica.  

Como procedimento, iniciamos realizando leituras de artigos e livros selecionados 

a partir do google acadêmico, posteriormente selecionamos os mais relevantes  para 

selecionarmos também as citações e dados indispensáveis para as reflexões e construções 

da fundamentação teórica.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A literatura infantil é assim conceituada por conta da forma que é escrita, com 

objetivo claro de atingir o interesse e a compreensão das crianças, intercalando 
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principalmente recursos textuais e visuais.  

Os temas trabalhados nos livros não costumam ser diferenciados dos já presentes 

em nosso cotidiano, de acordo com Gregorin Filho (2010, p.1), “os valores discutidos na 

literatura para crianças são valores humanos, construídos através da longa caminhada 

humana pela história, e não valores que circulam apenas no universo infantil das 

sociedades contemporâneas”. 

Nesse caso, não é abordado apenas assuntos infantis, mas também é uma forma 

de dialogar com as crianças sobre temas relevantes para a sociedade e desenvolver sua 

humanidade. Os livros infantis também proporcionam inúmeros benefícios para o 

desenvolvimento infantil, favorece a cognição, vocabulário, linguagem, desenvolvimento 

motor, interação e socialização.  

Além disso, oportuniza que a criança viva diversas experiências e é essa chance 

de a criança vivenciar situações inovadoras através do seu imaginário que pode 

proporcionar o reconhecimento de realidades para além das que presenciam em seus 

principais grupos de convivência. Segundo Gregorin Filho (2009, p.111), com a criação 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e com os temas transversais as discussões 

inclusivas se tornaram ainda mais importante. 

 

Na última LDB, com a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, houve 

a inserção dos chamados Temas Transversais, temas esses a serem inseridos 

nas discussões em sala de aula e importantes para a discussão de questões que 

fazem parte da formação étnica e social do povo brasileiro. Após a inserção 

desses temas, houve uma larga produção de textos literários para crianças nos 

uais assuntos como ética, pluralidade cultural e diversidade são abordadas, de 

maneira a trazer para a criança e os jovens a discussão de assuntos pertinentes 

ao momento social-político e cultural nos nossos dias. 
 

Portanto, a literatura fornece visibilidade e representatividade. É uma maneira de 

representar crianças para além de suas deficiências, possibilitando que sejam vistas com 

seus desafios, mas também com suas diversas potencialidades conforme afirmam Silva, 

Tavares e Silva (2020, p.18) 

 
Os personagens da literatura, principalmente os principais, são vistos, em sua 

maioria, como espelho e inspiração para muitas crianças. Prova disso são os 

filmes de heróis cada vez mais assistidos no mundo todo. Os meios televisivos 

já entenderam a importância desses personagens e criaram uma vasta gama de 

desenhos animados com personagens/heróis que possuem todos os tipos de 

poderes, que são de várias etnias e gênero. 
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Professores que estimulam a leitura de livros que possuem personagens com 

diferentes formas de deficiência e percebem a importância dessa representatividade estão 

também aplicando uma estratégia para evitar que a incompreensão e o desrespeito 

permeiem o ambiente da sala de aula.  

Embora não sejam muitos, existe um crescente aumento de literatura infantil que 

podem ser utilizados como ferramenta para a inclusão escolar. Livros que vão além da 

presença de personagens com deficiência, mas que permitem ter o contato, através do 

lúdico, com o sistema Braille, a Libras e aumenta a percepção sobre as diferentes formas 

de interação existentes em nossa sociedade.  

No contexto pandêmico que nos encontramos devido a pandemia por COVID-19, 

o ensino remoto se tornou a única opção de ensino, mesmo com a reabertura das escolas 

muitas crianças ainda continuam assistindo aula de casa e interagindo com todos apenas 

pela tela dos eletrônicos. A partir disso, apostar em recursos que estimulem e coloquem 

as crianças em contato com a diversidade se faz ainda mais necessário.  

Além da representação e conscientização sobre o tema, a utilização de literatura 

infantil é importante não só para os alunos neurotípicos, mas também como uma forma 

dos alunos com deficiência se reconhecerem no contexto escolar e igualmente 

aprenderem novas habilidades e conteúdos tendo os livros como um recurso facilitador 

desse processo. 

 

CONCLUSÕES 

A importância da inclusão escolar é incontestável e traz diversos benefícios para 

o PAEE. O direito ao processo de ensino e aprendizagem é de todos e não é mais aceitável 

um cenário que cause segregação de crianças dentro da escola.  

Para ser verdadeiramente inclusivo, é necessário quebrar paradigmas e pensar em 

estratégias e recursos diversificados e motivadores para proporcionar o desenvolvimento 

integral da criança com deficiência, mais do que isso, é necessário tornar todos que 

compõe o ambiente escolar preparados para essa inclusão, incluindo as demais crianças. 

O acesso a literatura, assim como a inclusão escolar, é um direito de todos, sua 

utilização é proveitoso para o desenvolvimento de habilidades em crianças com ou sem 

deficiência. A literatura infantil, através de sua linguagem clara e abordagem lúdica pode 
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ser um importante recurso para auxiliar na inclusão escolar de crianças do PAEE, desde 

que o professor tenha um olhar sensível e busque histórias com personagens e situações 

que contenham realidades e deficiências diversas para proporcionar as crianças o 

reconhecimento das diferenças existentes em nossa sociedade. Tornando-os cidadãos 

mais empáticos e capazes de saber respeitar a diversidade. 

Cada vez mais temos mais matrículas de crianças com deficiência nas escolas, no 

entanto, com essa realidade de aulas remotas por conta da pandemia, o contato é cada vez 

mais distante e mediado por telas. As crianças estão ainda mais afastadas de outras 

realidades e vivenciando apenas o ambiente familiar. Com isso, a literatura possui sua 

importância ainda mais enfatizada pois se tornou um caminho facilitador capaz de 

oportunizar a imersão em diferentes experiências e situações. 
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GÊNERO E SEXUALIDADE: 

DESAFIOS DA REDE ESTADUAL DE SÃO PAULO 
 

Patrick V. Ferreira1; Luciane Helena Mendes de Miranda2; Vera Maria Nigro de Souza Placco3 

 

 

INTRODUÇÃO  

A escola da atualidade com culturas, costumes, etnias e linguagens diferentes é 

uma sinopse do que incide na cidade, na rua, nas praças, nos pontos de encontro, nos 

meios de comunicação, na família, no trabalho, entre outros, pois é a diversidade que é 

encontrada nas unidades escolares, como afirma Libâneo (2004). Esta escola não pode 

limitar-se a transmitir informações, trata-se de um espaço que é uma síntese do que 

acontece na sociedade. É uma oportunidade de reflexão que nos leva a compreender a 

diversidade de ideias e se identificar inserido em uma sociedade plural e diferenciada 

(IMBERNÓN, 2016), por essa razão essas escolas precisam estar preparadas para se 

desconectar da homogeneização e segregação, de modo, a reforçar a construção de 

práticas com vistas ao reconhecimento e respeito à diversidade. 

Inúmeros educadores e educadoras, frequentemente, relatam suas dificuldades em 

abordar os temas Gênero e Sexualidade e esta pesquisa visa evidenciar tal questão, atentos 

que são aspectos que transparecem na escola da atualidade. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para melhor entendimento, é válido conceituar os termos, Gênero e Sexualidade, 

que sofrem alterações na sociedade pelos entendimentos precários e sem 

aprofundamento. O termo “gênero” é elaborado considerando às construções culturais, 

pois trata-se de uma criação inteiramente social de ideias sobre o comportamento de 

homens e mulheres. É uma forma de referir-se às origens exclusivamente sociais das 

identidades subjetivas de homens e de mulheres. Podemos compreender então, que 

“gênero” é uma categoria social colocada sobre um corpo sexuado e com a proliferação 

 
1 Estudante de Doutorado do Programa Programas de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da 

Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, prpatrickvf@gmail.com. 
2 Psicóloga Escolar, Doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

lucianemmiranda@gmail.com. 
3 Professora titular dos Programas de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação e do 

Programa de Mestrado Profissional em Educação: Formação de Formadores, da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, veraplacco7@gmail.com. 
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dos estudos sobre sexo e sexualidade; “gênero” tornou-se uma expressão significativa, 

pois oferece um meio de distinguir a prática sexual dos papéis sexuais atribuídos às 

mulheres e aos homens (SCOTT, 1995, p. 75). 

Assim como gênero, a “sexualidade” está diretamente ligada à maneira como o 

ser humano se constitui como ser social (FOUCAULT, 1993). Segundo Louro (2000) a 

sexualidade é associada à natureza do indivíduo; considerada uma experiência 

praticamente compulsória dos sujeitos com seus corpos. Assim, continua a autora, 

“através de processos culturais, definimos o que é - ou não - natural; produzimos e 

transformamos a natureza e a biologia e, consequentemente, as tornamos históricas […] 

os corpos ganham sentido socialmente” (p. 8-9).  

Segundo Bock, Furtado e Teixeira (2008) o desenvolvimento da “sexualidade” é 

complexo até chegar à sexualidade adulta e, as funções de reprodução e de obtenção do 

prazer podem estar associadas, tanto no homem como na mulher, contradizendo ideias 

anteriores de que o sexo estava relacionado à reprodução. 

Quando falamos sobre a sexualidade não estamos falando de sexo. O adulto 

buscará, sempre que possível, o contato genital, no entanto, na criança não existe a 

sexualidade no sentido genital, está relacionada à busca do prazer, que Freud (1996) 

denominou de libido. Assim, a sexualidade aparece no sujeito, mas é a organização do 

impulso da libido, uma energia que posteriormente será significativa na busca do prazer 

sexual, o qual denominamos sexualidade.  

É importante salientar que a sexualidade é formada pela variedade e pela 

diversidade. Nesse sentido, Hannah Arendt (1987) discorre que a diversidade é a 

responsável pela riqueza que existe nas relações humanas. 

 
Se não fossem diferentes, se cada ser humano não diferisse de todos os 

que existiram, existem ou virão a existir, os homens [e as mulheres] não 

precisariam do discurso ou da ação para se fazerem entender. Com 

simples sinais e sons poderiam comunicar as suas necessidades 

imediatas e idênticas. Ser diferente não equivale a ser outro – ou seja, 

não equivale a possuir essa curiosa qualidade de “alteridade”, comum a 

tudo o que existe e que, para a filosofia medieval, é uma das quatro 

características básicas e universais que transcendem todas as qualidades 

particulares. A alteridade é, sem dúvida, um aspecto importante da 

pluralidade; é a razão pela qual todas as nossas definições são distinções 

e o motivo pelo qual não podemos dizer o que uma coisa é sem a 

distinguir de outra (ARENDT, 1987, p. 188-189). 
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METODOLOGIA 

Esta investigação é parte integrante dos estudos realizados pelo grupo de pesquisa 

CEPId, denominada “Desafios da escola na atualidade: qual é a escola para o século XXI? 

– uma pesquisa com diversos atores no estado de São Paulo”, liderado pelas professoras 

Drª. Vera Placco e Drª. Vera Trevisan. A pesquisa acionou os professores dos anos finais 

do ensino fundamental, coordenadores e diretores da rede pública do estado de São Paulo 

como respondentes do survey.  

A pesquisa-mãe contou com cinco eixos4 de estudos que foram organizados para 

o desenvolvimento dos trabalhos, no entanto será apresentado aqui um recorte do trabalho 

realizado pelo eixo Vulnerabilidades, que tinha objetivo identificar e compreender os 

temas relacionados às vulnerabilidades sociais e econômicas apresentados no cotidiano 

das escolas paulistas. 

Os temas levantados pelo eixo citado acima foram identificados frente à 

minuciosa pesquisa bibliográfica e validados pelos profissionais da educação e 

pesquisadores que integram o grupo de pesquisa CEPId, são eles: aborto, agressão física 

entre colegas, automutilação, depressão, desigualdades socioeconômicas, dificuldade de 

aprendizagem, drogas, família, gênero, pessoas com deficiência, questões emocionais, 

redes sociais, relações étnico-raciais, sexualidade, suicídio e violência. 

A questão elaborada pelo eixo Vulnerabilidades que constituiu o survey da 

pesquisa-mãe apresentou o seguinte enunciado: Quais temas relacionados às 

vulnerabilidades eram observados em seus locais de trabalho? E como resposta, os 

respondentes poderiam assinalar as seguintes colunas: (1) quais temas eram considerados 

importantes para serem abordados nas escolas, (2) quais deles já eram abordados na 

escola e, por fim, (3) quais temas são desafios e precisam de intervenção nas escolas, mas 

também poderiam marcar (4) nenhuma das anteriores (NDA). 

Dos resultados apresentados pelo eixo, nota-se que os temas Gênero e Sexualidade 

são pouco abordados entre os profissionais da escola, porém vale lembrar que são 

assuntos pertinentes ao universo escolar, principalmente por serem assuntos relacionados 

ao desenvolvimento dos adolescentes, que são público-alvo dos anos finais do ensino 

 
4 A pesquisa era formada pelos eixos Condições de trabalho docente, Formação Inicial e Continuada de 

professores, Tecnologias, Finalidades educativas escolares e Vulnerabilidades. 
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fundamental.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como resultado, observa-se que o tema sexualidade ocupa a décima terceira 

posição, penúltimo lugar das respostas apresentadas (38,2%) quando se trata do assunto 

que deve ser abordado na escola; 59,7% que corresponde a oitava posição, quando se 

refere ao descritor já discutido na escola; e 27,2 % determina a décima segunda posição, 

quando se trata de temas desafiadores. 

Em relação ao descritor gênero, o mesmo aparece com 36,8% na indicativa de ser 

um tema que deve ser abordado e ocupa a penúltima posição; ao mesmo tempo em que 

apresenta 44,7% das respostas quando se trata de um assunto já discutido na escola, 

ocupando a décima segunda posição; e 33% dos respondentes consideram um assunto 

visto como um desafio na escola, que o coloca na terceira posição. 

Dentre as razões pelas quais os temas - Gênero e Sexualidade - aparecem nas 

referidas posições devem ao fato de serem assuntos densos, que muitas vezes, podem 

percorrer aspectos religiosos, culturais ou ainda, a insegurança pela falta de conhecimento 

sobre o assunto, que demonstra que a formação inicial precisa fornecer elementos que 

contribuam para favorecer essa discussão nas unidades escolares e, por sua vez, a 

formação continuada, que através de reuniões pedagógicas, cursos, programas 

educacionais, entre outros, poderia contribuir para que os temas citados possam ser 

abordados de forma efetiva nas escolas (MARTINES; ROSSAROLLA, 2018). 

É importante ressaltar que as licenciaturas oferecidas em muitas instituições de 

ensino superior são curtas ou descompromissadas com a qualidade, sem tempo para o 

desenvolvimento de profissionais conscienciosos frente à diversidade existente nas 

escolas contemporâneas (SENNA, 2008). O aligeiramento e o distanciamento frente aos 

assuntos pertinentes ao desenvolvimento humano evidenciam a dicotomização de duas 

áreas de formação: a de conteúdos específicos e a de conteúdos pedagógicos (LIBÂNEO, 

2004; GATTI, 2013) comprometendo expressivamente, a formação didático-pedagógica 

para à atuação em sala de aula, afirma Imbernón (2016). 

A formação inicial docente deveria ser um espaço formativo que ofereça aos 

futuros profissionais da educação condições de planejar e propiciar ambientes de 
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aprendizagem, para que possam lecionar e favorecer à diversidade encontrada nas 

escolas. A formação continuada, no que lhe diz respeito, é o prolongamento da formação 

inicial, na busca por aperfeiçoamento teórico e prático dentro do âmbito profissional do 

professor, e deve ser entendida como algo que se estenderá por toda a vida, fundamental 

para o desenvolvimento do educador, aponta Libâneo (2004), 

Ainda sobre a formação continuada, salientamos que, muitas vezes, esta não 

oferece subsídios aos professores para que possam crescer e ampliar seus conhecimentos 

profissionais, a fim de progredir em sua ação docente. Destacamos, ainda, que a formação 

docente deve estar relacionada com o contexto escolar em que o educador está inserido. 

Sem atualizações necessárias e pertinentes, os professores se distanciam de atuações 

pedagógicas atualizadas e acabam repetindo práticas padronizadas (MIRANDA, 2017).  

Nesta perspectiva, é importante trazer para a formação docente uma visão 

multidimensional, que tenha como base o conhecimento da especialidade escolhida, mas 

que considere também, a pluralidade encontrada na sociedade e atenção às situações de 

vulnerabilidades vivenciadas pelos alunos. 

Para tanto são necessárias políticas públicas por meio de programas educacionais 

que contemplem tais expectativas. Segundo Gatti (entrevista, 2020) cada estado deve 

oferecer programas voltados à formação docente que discutam temas relacionados à 

diversidade encontrada na sociedade contemporânea e, assim contribuir de forma efetiva 

para que os professores se sintam preparados para abordar temas complexos da vida dos 

adolescentes. 

 

CONCLUSÕES 

Gênero e Sexualidade são temas que demandam diálogos entre os atores da escola, 

pois estão relacionados à identidade do indivíduo e são, pouco ou nada trabalhados, nas 

salas de aula. Ambos os temas são comumente encontrados nas escolas, embora nem 

sempre estejam nas principais posições de importância como vimos nos resultados, são 

assuntos que demandam atenção dos professores, coordenadores e diretores, mas são 

perceptíveis às dificuldades vivenciadas na cotidianidade da escola.  

Dos temas aqui descritos, cada um possui significações que interferem no 

desenvolvimento dos jovens alunos, ao mesmo tempo são assuntos relacionados às 

vulnerabilidades existentes em nossa sociedade, e infelizmente estão distantes de ações 
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formativas eficientes que deveriam modernizar os conhecimentos e atualizar a prática 

docente visando à construção de uma escola atualizada. 

Verifica-se também, a necessidade da elaboração de políticas públicas voltadas a 

programas educacionais, que atendam aos profissionais da educação que tragam 

mudanças efetivas na formação do professor para que este possa conseguir desenvolver 

seu trabalho de maneira salutar. 
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA: 

ALGUMAS APROXIMAÇÕES  
          

Guilherme Laranjeira Mendonça Oliveira1; José Antônio dos Santos Filho2 

 

INTRODUÇÃO 

A proposta da perspectiva de uma educação inclusiva surge por volta da década 

de 90, amparada na modalidade da Educação Especial, respaldada no direito à educação 

para todos, possibilitando que os estudantes tenham possibilidades para o acesso e 

permanência na escola, indepentende de sua condição biopsicossocial. 

Antes desse movimento, surge o sistema teórico intitulado Abordagem Centrada 

na Pessoa (ACP), originado no âmbito da Psicologia, porém de grandes contribuições 

para a área da Educação. Ao longo de sua vida, Carl Rogers, idealizador desta abordagem, 

teceu severas críticas à educação vigente da sua época, chegando a cosiderá-la apenas 

como acúmulo de saberes, na qual o educador ocupava o lugar destaque (ROGERS, 

1985).  

Nesse sentido, a ACP propõe um modelo de educação no qual o educando seja o 

protagonista desse processo, ou seja, o professsor sai do lugar de suposto saber e 

relaciona-se com o estudande de maneira linear, apostando em um modelo educacional 

democrático, em que há liberdade para aprender com as diferenças.  

Assim, este estudo é um recorte de uma pesquisa em andamento, a qual objetiva 

investigar as aproximações da ACP e a educação inclusiva. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A partir da década de 90, o paradigma da inclusão tem sido pauta em diversas 

reuniões internacionais. Assim, a Declaração de Salamanca, publicada mediante as 

discussões promovidas pela Conferência Mundial de Educação Especial, de 1994, 

contribuiu excepcionalmente para a educação de e para todos. Nessa conferência 

participaram 88 governos e 25 organizações internacionais, no período de 07 e 10 de 

junho, os quais reconheceram a importância e urgência da inclusão dos jovens com 

deficiências no sistema regular de ensino.  

 
1 Mestrando em Educação, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, 
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Com isso, este documento dispõe sobre o direito fundamental à educação de todos 

jovens, independente de suas especificidades, sendo que todos sistemas educacionais 

devem considerar a diversidade humana envolvida no processo de escolarização, 

oportunizando e incluindo esses jovens em turmas regulares, a partir de uma pedagogia 

centrada na pessoa, capaz de satisfazer suas necessidades e potencializar as 

especificidades. 

Nesse sentido, segundo Sánchez: 

A educação inclusiva é antes de tudo uma questão de direitos humanos, já que 

defende que não se pode segregar a nenhuma pessoa como conseqüência de 

sua deficiência, de sua dificuldade de aprendizagem, do seu gênero ou mesmo 

se esta pertencer a uma minoria étnica (SANCHÉZ, 2005, p. 07). 
Logo, a autora reafirma o direito à educação numa perspectiva dos direitos 

humanos, sendo que independente das condições biológicas do sujeito, todos devem ter 

as mesmas oportunidades e possibilidades de aprendem em sociedade, dentro das turmas 

regulares de uma escola. O que não cabe a segregação desses jovens devido suas 

condições biopsicossociais, visto que a diversidade constitui um pilar da vivência em 

sociedade. 

Assim, “a inclusão implica uma mudança de perspectiva educacional, pois não 

atinge apenas alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades de aprender, mas 

todos os demais” (MANTOAN, 2003, p. 16). Ao referir-nos aos “demais”, salienta-se a 

promoção de uma educação para todos, sem preconceitos no que tange a origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 1988). 

Diante do exposto, a Educação Inclusiva é uma perspectiva que abrange todas 

modalidades da educação, a qual deve ser implantada em nas redes de ensino e 

instituições escolares, entretanto, não deve caracterizar-se como uma perspectiva 

opcional, mas trata-se de uma necessidade social em vista da diversidade de sujeitos que 

permeiam a sociedade em seu contexto geral. 

Abordagem Centrada na Pessoa: pressupostos teóricos 

Abordagem Centrada na Pessoa (ACP) é uma nomeclantura genérica para 

descrever algumas ramificações de atuações que partem do sistema teórico criado pelo 

psicólogo norte-americano Carl Ransom Rogers (1902-1987), desenvolvido a partir do 

final da decáda de 1930. Este autor, iniciou sua prática na psicologia clínica, a partir do 
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trabalho realizado com crianças e adolescentes em conflito com a lei, posteriormente suas 

ideias alcançaram o campo da educação, os processos grupais, tocou na mediação de 

conflitos interraciais passando a ser compreendida como ética das relações humanas 

(AMATUZZI, 2012).  

O praticante da ACP, é convidado a criar uma atmosfera facilitadora do processo 

de desenvolvimento da pessoa/público a quem atende. Este, acompanha o seu 

crescimento, reafirmando o  seu poder pessoal, e abrindo espaço para que ele se desvele, 

por meio de uma relação de ajuda (ROGERS, 2012).  

O princípio que nortea esta prática é o de  tendência atualizente, trata-se da força 

motriz inata a todos os sujeitos, que movimenta-os para os seus desenvolvimentos 

pessoais e os convida a sempre buscarem o melhor de si (ROGERS; KINGET, 

1977).  Para que a tendência atualizante seja manifesta, o praticante desta  abordagem 

deve propiciar um ambiente caloroso e fértil, onde as atitudes de autenticidade, 

consideração positiva incondicional e empatia sejam vivenciadas na relação, não como 

técnica, mas sobretudo pela presença (VIEIRA et al., 2018).    

A autenticidade pode ser entendida como colocar-se na relação com toda a 

inteireza. Isto pede que o praticante da ACP,  abstenha-se do seu suposto saber e se mostre 

como pessoa face a outra pessoa, reconhecendo e se possível comunicando os sentidos 

advindos da relação de afetação com ela, é se apresentar de forma genuína e transparente; 

a consideração positiva incondicional, por sua vez, convida-o a deixar de lado seus a 

priori, pré-julgamentos e valores morais, demonstrando respeito pelas  singularidades 

existentes no sujeito;  por meio da empatia, além de enxergar a situação vivida pelo 

sujeito o mais proximo possivel da sua realidade, possibilita a proximação do seu 

referencial interno, o que facilita o reconhecimento de suas individualidades (ROGERS, 

1994).  

 

METODOLOGIA 

Este estudo, de caráter qualitativo, buscou investigar aproximações possíves entre 

os pressupostos da Educação Inclusiva e a ACP, e assim explorar como esse sistema 

teórico pode contribuir para os pressupostos de uma educação inclusiva. 

De acordo com o objetivo estabelecido, essa investigação converge para uma 

pesquisa exploratória, no qual “têm como principal finalidade desenvolver, exclarecer e 
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modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou 

hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores” (GIL, 2002, p. 27). 

Para a coleta de dados, foi utilizado a técnica da pesquisa bibliográfica, a qual 

permitiu maior diversidade na cobertura de informações coletadas, sendo que, devido as 

consequências da pandemia vivenciada, essa técnica possibilita a vantagem de reunir 

dados de diversas localidades (GIL, 2002, p. 50). 

A partir da pesquisa realizada e com base na fundamentação teórica desenvolvida, 

apresenta-se a culminância dos resultados e a discussão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As aproximações entre a abordagem em questão e a educação inclusiva podem ser 

observadas tendo como base os princípios norteadores da ACP, a saber: tendência 

atualizante, empatia, consideração positiva incondicional e autenticidade, os quais 

propulsionam uma visão de inclusão e pertencimento para todos aqueles envolvidos no 

processo educacional. Com isso, esses princípios possibilitam potencializar as 

especificidades dos jovens, independente de suas condições biológicas, para que assim, 

tenham as mesmas possibilidades e oportunidades na sociedade, com intuito de 

proporcionar uma sociedade justa e com mais equidade. 

A perspectiva da educação inclusiva, propõe-se modificar o paradigma engessado 

e tradicional das instituições de ensino, o qual possibilita que todos os jovens tenham 

efetiva participação e permanência nas ações educativas, dentre as suas limitações e 

vontades. Tal suposição corrobora com a tendência à atualização, pilar da ACP, a qual 

orienta-se pelo desenvolvimento pessoal do sujeito, sendo que, não considera-se as 

condições de existência, biológicas ou psicossociais, como um fardo social, mas como 

possibilidades para conviver em sociedade. 

Logo, sabe-se que “inclusão” pode ser considerado um sinônimo de “diferença”, 

e como essa prolifera-se socialmente. Conforme Mantoan (2017), inclusão e diferença 

são faces da mesma moeda, uma vez que os sentidos da diferença podem ser considerados 

os passos mais largos para a compreensão da essência da inclusão. Neste sentido, 

podemos afirmar que para a ACP: “a empatia nutre-se fundamentalmente da diferença, 

configura-se basicamente como processo de diferenciação, no qual as diferenças se 

encontram, confrontam-se, e são recriadas, como diferenci/ação” (FONSECA, 1998, p. 
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28).  

Nesse sentido, a compreensão do sujeito vai além do seu diagnóstico educacional 

e médico, por mais que todos sejamos diferentes, temos os mesmos direitos sociais e 

individuais, assim, as diferenças não podem ser as causas limitadoras das oportunidades 

de crescimento. A inclusão é um direito conquistado com muito esforço, a partir de 

mobilizações e lutas, logo, não podemos considerar as diferenças como fardos sociais. 

Cabe destacar que as diferenças não condizem apenas as deficiências e transtornos, mas 

todos aqueles indivíduos que não condizem a um padrão estipulado socialmente são 

considerados diferentes, o que contempla as diferenças étnicas, raciais, ao público 

LGBTQIA+ e quaisquer outras formas de diferenciação. 

Assim, mediante as diferenças e como elas se proliferam no ambiente escolar e 

social, a ACP compactua a partir da consideração positiva incondicional, a qual 

compreende seu alheio de forma mais humanizada, descaracterizando os preconceitos e 

estigmas, e assim, faz com que a educação inclusiva seja mais efetiva. 

Ainda há de considerar a autonomia do estudante, possibilitada pelas diversas 

formas de mediação do professor em sala de aula, com intuito de propor uma formação 

integral para os estudantes. Dessa forma, a abordagem proposta por Rogers, contribui 

com seu conceito de autenticidade, ou seja, quando as experiências do sujeito dizem 

respeito com aquilo que é, estando no mundo de forma congruente (ROGERS, 2012).  

 

CONCLUSÕES 

Diante do exposto, esse estudo buscou as aproximações da ACP e da educação 

inclusiva. Assim, pudemos perceber que tal abordagem contribui a partir de seus 

princípios, para que todos os estudantes tenham as mesmas possibilidade e oportunidades 

em sua existência na sociedade, independente de suas condições biológicas ou 

biopsicossociais. Neste sentido, discutir aproximações ente educação inclusiva e ACP é 

transitar por conceitos e paradigmas de grande valia para ambas.  

Importa destacar ainda, a etiologia da Abordagem Centrada na Pessoa (ACP), em 

vista que transitou por outras nomenclaturas até a presente utilizada. A intitulada ACP 

pode ser erroneamente compreendida como centrada em apenas uma pessoa, mas a 

passagem que o autor pressupõe é a de uma abordagem centrada nas relações humanas, 

que abrange e reflete a sociedade em seu contexto geral.  
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PRÁTICAS EDUCATIVAS INCLUSIVAS: UMA ANÁLISE DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS NA ESCOLA PÚBLICA 

 
Maria José de Pinho1; Wellington Mota de Sousa2; Débora Cristiana Alves Soares de Albuquerque3 

 

INTRODUÇÃO 

Neste artigo pretende-se discutir sobre o ensino de história e cultura afro-brasileira 

em um escola pública da rede estadual do Tocantins. Nele, analisam-se as experiências 

desenvolvidas pela escola em turmas de 6º ano do Ensino Fundamental tendo como base 

a promulgação da Lei nº10.639/03, que determina o ensino da cultura afro-brasileira e 

africana nas escolas brasileiras.  

A problematização das questões étnico-raciais na escola precisam envolver 

práticas de embate e um dos caminhos para esse fundamento é a abertura de diálogo e 

também de construções conceituais sobre essa temática. Por isso, é necessário identificar 

a efetivação da Lei nº10.639/03, seus avanços e as dificuldades que as escolas vêm 

enfrentando. 

A escola exerce o papel fundamental de formação integral do ser humano, mas 

apesar dessa função, ainda temos visto muito desrespeito, indiferença e preconceitos no 

meio escolar. Desta forma, questiona-se: como têm sido desenvolvidas práticas 

educativas inclusivas a respeito da história e cultura afro-brasileira em turmas do 6º ano 

de uma escola da rede estadual? Apesar da obrigatoriedade da lei, muitos desafios são 

enfrentados pelos docentes em torno dessa temática. Para tanto, é preciso entender da 

efetivação da lei no que se refere ao ensino da cultura afro-brasileira inserida na 

organização dos trabalhos pedagógicos da escola e no contexto geral das políticas 

educacionais.  

Infere-se que apesar da obrigatoriedade da Lei nº10.639/03, ainda há muitos 

entraves que dificultam o fazer pedagógico do professor e que é preciso avançar em 

relação a essa temática, o que significa formação continuada adequada ao professor, apoio 

de políticas públicas, espaço escolar dinâmico e flexível para que seja vivenciado 

cotidianamente ações de enfrentamento ao racismo. Sendo assim, objetiva-se apresentar 
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experiências realizadas em uma escola estadual sobre a história e cultura afro-brasileira 

numa perspectiva de diálogo e tomada de consciência e resistência contra a discriminação 

racial.  

O Brasil tem um histórico marcado pela desigualdade social e pela discriminação 

racial iniciada no período do Brasil Colonial. Desta forma, faz-se urgente juntar “vozes” 

para combater qualquer forma de discriminação, uma vez que nosso país é composto por 

uma diversidade étnico-racial. Nada melhor, do que a escola que em conjunto com os 

movimentos sociais possam realizar ações e atividades que colaborem para o despertar 

de consciência e atitudes de respeito a todo ser humano. Com base nos estudos de 

Munanga (2005), Freire (1996) e Morin (2015), percebe-se caminhos para uma educação 

humanizada, de respeito, contextualizada, que religa saberes e que dá condições para que 

a pessoa respeite a si e ao seu próximo. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A lei 10.639/03 apresenta-se como uma prova concreta da força e atuação do 

Movimento Social Negro na busca por políticas reparativas para a população negra deste 

país. A preocupação com a educação é algo pontual nas ações realizadas pelo Movimento 

Social Negro no Brasil ao longo da história, ações estas que aparecem desde o surgimento 

das primeiras irmandades no século XVII, que acolhiam negros escravos e livres onde 

encontravam ali um espaço de socialização para troca de informações e conhecimentos 

tendo em vista a variada quantidade de etnias africanas que ali eram acolhidas. 

Para Figueiredo (2007), dentro destes espaços alguns, negros e negras tinham 

acesso a alfabetização por conta do catequismo católico e estes acabavam sendo 

multiplicadores e ensinando a outros negros e negras livres e cativos. Além é claro, de ter 

sido dentro de muitas destas irmandades que as práticas religiosas de matriz africana 

foram mantidas, como forma de resistência e tradição ancestral e ressignificadas como 

forma de sobrevivência.  

Após dez anos de sanção da Lei 10.639/03 e de ampla divulgação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana foram constatadas dificuldades no processo 

de efetivação indicadas após avaliação dos Conselhos Estaduais e Municipais, 

professores e grupos do Movimento Social Negro.  
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De acordo com Munanga (2005) na realidade educacional brasileira percebe-se 

que a construção das questões pedagógicas necessita ser compreendida no bojo das 

decisões da gestão democrática. A necessidade de pertencimento da comunidade escolar 

acerca do Projeto Político Pedagógico não pode ser encarada apenas como uma questão 

puramente burocrática. O processo de construção da autonomia pedagógica não pode ser 

percebido como uma concessão do estado, mas como uma conquista de toda comunidade 

escolar. 

Por sua vez, Freire (1996), em todas as suas pesquisas nos convoca a lutar pelo 

respeito, pela dignidade humana, pela igualdade de condições. Com seus ensinamentos 

tem mostrado a necessidade de lutar, de reivindicar e de viver. Demonstrou a necessidade 

da construção de uma educação fundamentada no amor, na curiosidade, encorajando a 

pessoa a ter consciência dos seus direitos. Em todas as suas pesquisas, Freire sempre 

deixou claro o valor da vida, do respeito, da democracia, sugerindo um diálogo constante 

entre o saber popular e o conhecimento científico. 

Todavia, é Morin (2015), quem nos lembra da epistemologia do Pensamento 

Complexo que busca a religação dos saberes e também por uma formação 

contextualizada, que considera a complexidade presente na vida e que analisa o conjunto 

das coisas, numa atitude de pensamento multidimensionalpor isso a necessidade de 

“sensibilizar para as enormes carências de nosso pensamento e compreender que um 

pensamento mutilador conduz necessariamente a ações mutiladoras” Morin (2015, p. 15). 

Assim, concordamos com Freire (1996) e Morin (2015) quando defendem uma 

educação da vida e para a vida, com uma escola que problematiza as questões das relações 

étnico-raciais na perspectiva de diálogo, o que significa criar mecanismos de 

conscientização e de reflexão considerando o respeito e a diversidade presente no 

contexto brasileiro. É claro que somente a institucionalização de uma lei é muito pouco 

para enfrentar essas questões em nosso país com o histórico que ele tem. Mas, por meio 

da Lei10.639/03 é possível sim, iniciar um processo de sensibilização e de embate diante 

do preconceito racial. 

 

METODOLOGIA 

 Esta é uma pesquisa de natureza qualitativa, pois deseja-se interpretar os dados 
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dentro de uma visão contextualizada. Para Gil (2002), a pesquisa qualitativa é uma 

abordagem que gera significados a partir dos dados coletados em campo e se preocupa 

em situar e explicar esses dados. Nesse caso, este trabalho tem como tipo de pesquisa o 

levantamento de campo, uma vez que ocorreu com professores que atuam no 6º ano da 

Escola Estadual D. M.e por isso teve-se dialógo via meet com esses professores 

solicitando informações a esse grupo. Isso foi necessário devido ao perído de pandemia 

que estamos enfrentando. Também foi realizada pesquisa bibliográfica para fundamentar 

esse texto, bem como pesquisa documental, incluindo o Projeto Político Pedagógico da 

escola. 

Desta forma, foram entevistados 06 professores (entrevista estuturada), com a 

técnina de aplicação de questionário que contava com questões fechadas de múltiplas 

escolha a respeito de práticas educativas inclusivas sobre a história e cultura afro-

brasileira. Os questionários foram aplicados no período do planejamento anual que 

ocorreu em janeiro do corrente ano. Para análise de dados, tem-se como parâmetro o olhar 

do Pensamento Complexo de Morin (2015), e recorremos ao Projeto Político Pedagógico 

da escola que mostra as ações desenvolvidas no âmbito escolar.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados de nosso estudo assinalam, principalmente, a inserção e 

institucionalização da Lei 10.639/03 na Escola Estadual D. M. Dentre os elementos 

observados destacamos a importância dada pela escola na discussão da temática racial e 

sua influência no processo educativo, em especial a construção do Projeto Político 

Pedagógico. No entanto, é necessário explicitar que as possibilidades de vivência da Lei 

estão articuladas com práticas vinculadas à gestão escolar democrática e ações colegiadas 

e colaborativas, relevantes nesse processo de construção de uma escola que prioriza a 

igualdade racial. 

Em relação aos documentos apresentados pela escola como o Projeto Político 

Pedagógico, percebeu-se inúmeras ações como jogos, gincanas online, festival de poesia, 

debates, roda de conversa, música, mostra científica, que são desenvolvidas nessa turma 

do 6º ano. Percebe-se um esforço da escola em desenvolver ações direcionadas para que 

haja um diálogo e a experiência com o tema em questão. 
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Sobre o trabalho de campo, fez-se entrevistas semiestruturadas com os 06 

docentes e apresentados abaixo. Informa-se que os nomes são fictícios para preservar a 

identidade de cada um: 

• Com relação a categoria “você percebe que ocorre preconceitos no meio 

escolar?” Todos os 06 professores forma unânimes em afirmar que sim. A 

professora Bia destacou que por ela ser negra “sinto esse tipo de 

preconceito até por parte de algumas pessoas da equipe de gestão da 

escola”. Por sua vez, a professora Cleusa, Rob, Fátima e Paula, também 

afirmam que já presenciaram esses desrespeitos no interior da escola e o 

professor Renato declara que “essa situação precisa mudar, principalmente 

quando vem da chefia imediata”. Percebe-se que a escola precisa vencer 

essa situação e se comprometer em combater qualquer forma de 

discriminação; 

• Em relação a categoria “você desenvolve práticas educativas inclusivas 

sobre as relações étnico-raciais”, a professora Bia afirma “consigo fazer 

esse trabalho, mas não escolho uma data ou um dia, pois acredito que todo 

dia é dia de discutir sobre respeito a si e ao próximo”. A professora Cleusa 

por sua vez, admite que “em meu planejamento busco sim fazer atividades 

sobre a questão racial principalmente na Semana da Consciência Negra”. 

Já a professora Rob completa que “devido a carga horária extensa e a 

cobrança de conteúdo, eu retiro alguns minutos para discutirmos sobre 

esse assunto”. As professora Fátima e Paula apontam que esse é um 

trabalho que precisa ser realizado todos os dias e por fim, o professor 

Renato deixa claro que “sou historiador e então não deixo de dialogar 

sobre nossa história, sobre a história da África e das questões 

multiculturais”; 

• Na categoria “é possível superar o racismo na escola”, a professora Bia 

alega “estou sem esperança. É sério. Acho muito difícil e esse país está 

uma bagunça”. A professora Cleusa afirma que “tem que mudar muita 

coisa dentro da escola... a cabeça de muito professor”. Por outro lado, a 

professora Rob compreende que é possível sim essa superação “já que a 
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escola é fundamental na vida do cidadão”. A professora Fátima coloca que 

“é urgente e como educadores não podemos nos calar diante desses 

preconceitos”. A professora Paula esclarece que “é possível sim, mas 

temos que ter consciência de que o preconceito existe e combater o 

racismo dentro e fora da escola” e por fim, o professor Renato destaca “sou 

contra qualquer forma de preconceito. É possível e é urgente”. 

Observa-se que nos depoimentos dos professores, o preconceito vem ocorrendo, 

infelizmente, no interior da escola. Isso é preocupante, pois a escola deveria ser um 

instrumento de combate a qualquer forma de preconceito. Alguns professores estão 

fragilizados e sem esperança e outros percebem que é necessário combater o preconceito. 

Compreender as vicissitudes que envolvem as práticas educativas em torno das questões 

étnico-raciais é necessário, pois ao dar voz para os professores percebe-se as forças e 

fragilidades que a escola vem enfrentando. Vale ressaltar que dos 06 professores 

entrevistados, todos foram unânimes em dizer que é difícil trabalhar essas questões na 

escola uma vez que é necessário que as ações sejam mais pontuais e que realmente faça 

sentido para os alunos. Também os professores enfocaram a necessidade de alteração no 

currículo, pois muitas vezes não há flexibilização nas práticas pedagógicas o que acaba 

dificultando o trabalho pedagógico. 

Por outro lado, percebeu-se que apenas inserir ações no Projeto Pedagógico da 

escola e não as contextualizar, pode não surtir o efeito esperado, já que ações 

desvinculadas da realidade do aluno não contribuem para o processo de conscientização 

sobre as questões raciais. É necessário também maior envolvimento de toda equipe 

escolar e não apenas um professor assumir a responsabilidade de coordenar as ações. 

 

CONCLUSÕES 

O estudo nos proporcionou um novo olhar sobre o assunto, no que tange a 

discussão, reflexão, e disseminação desse tema, sobretudo no chão da escola. Por isso, 

cabe aos pesquisadores, educadores, pais e mães, sociedade civil, movimentos sociais, 

gestores públicos, ampliar a discussão e aprofundar os estudos e reflexões sobre as 

relações étnico-raciais existentes em nosso país. O currículo, quando bem elaborado e 

potencializado no cotidiano escolar, torna-se um relevante articulador das questões 

sociais, econômicas, culturais e históricas que permeiam tal problemática, porém, é 
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importante destacar que o professor e o aluno precisam se tornar os protagonistas desse 

processo e não reduzir suas ações e práticas a um tecnicismo imposto, para tanto, é 

fundamental o envolvimento de toda a comunidade escolar. Destaca-se também, a 

necessidade de políticas públicas que auxiliem o professor nesse processo, pois essa não 

é apenas uma tarefa da escola, mas também da sociedade. 
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IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS – MA 

 
Almerinda Sousa Pinheiro Neta Garcia1; Fernanda Lopes Rodrigues2 

 

INTRODUÇÃO 

A Lei de Diretrizes e Bases n° 9.394/96 dispõe que se entende por educação 

especial, a modalidade de educação escolar oferecida, preferencialmente, na rede regular 

de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação.  

A Lei nº 13.005/2014, estabelece a nova função da Educação especial como: 

modalidade de ensino que perpassa todos os segmentos da escolarização; realiza o 

atendimento educacional especializado (AEE); disponibiliza os serviços e recursos 

próprios do AEE e; orienta os alunos e seus professores quanto à sua utilização nas turmas 

comuns do ensino regular.  

Acreditamos ser importante discutir as políticas estabelecidas pelos sistemas de 

ensino para dar conta da inclusão, de fato e de direito. Com isso, nosso esforço é no 

sentido de confrontar os documentos nacionais e locais, as Leis, Diretrizes e Resoluções 

para a implementação da educação inclusiva às práticas e políticas estabelecidas na rede 

municipal de ensino, em Barreirinhas-MA.  

Nosso objetivo geral foi investigar a implementação de políticas públicas na rede 

municipal de ensino para efetivação da educação inclusiva. Nos limites desse texto, 

trataremos somente da percepção docente acerca das ações municipais para efetividade 

da educação inclusiva no ensino fundamental menor, em escolas públicas de Barreirinhas-

MA. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A LDB nº 9.394/1996 afirma que “haverá, quando necessário, serviços de apoio 

especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de Educação 

Especial”. Também indica que “o atendimento educacional será feito em classes, escolas 

 
1 Licenciada em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal do Maranhão, Campus Barreirinhas - MA. E-

mail: almepin9@gmail.com 
2 Licenciada em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal do Maranhão, Campus Barreirinhas - MA. E-

mail: almepin9@gmail.com 
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ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, 

não for possível a integração nas classes comuns de ensino regular”.  

Dessa prerrogativa legal, decorre o Decreto nº 3.298/1999 que dispõe sobre a 

Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e consolida as 

normas de proteção, além de dar outras providências. O objetivo principal é assegurar a 

plena integração da pessoa com deficiência no “contexto sócio econômico e cultural” do 

país. O texto assinala que a Educação Especial é uma modalidade transversal a todos os 

níveis e modalidades de ensino e a destaca como complemento do ensino regular. 

Para Martins (2016, p. 40), “inclusão escolar tem a ver com a capacidade 

individual das pessoas de entender, reconhecer e saber conviver com o outro, o diferente, 

e para ela a inclusão escolar tem o poder de acolher a diversidade e de fazer a interação 

destes alunos de uma forma menos complexa”. Ou seja, a inclusão se deve fazer valer 

para todos, onde cada um aprenda a conviver com as necessidades dos outros, com 

respeito e empatia. Além disso, tem que ter a conscientização de que a escolarização 

desses alunos se faz necessário para seu desenvolvimento cognitivo e que a inclusão no 

ensino regular é direito de todos. 

Por tudo isso, faz-se necessário que as políticas públicas garantam o 

aperfeiçoamento das instituições de ensino, no sentido de que elas efetivem a inclusão de 

alunos. É necessário comprometimento e qualidade, para que a oferta dessa modalidade 

educacional ocorra de modo adequado. 

O corpo docente das escolas deve estar em sintonia com as práticas inclusivas, 

posto que “para a garantia da aprendizagem de todos os alunos, precisamos assegurar o 

acesso ao currículo escolar, por meio de práticas pedagógicas diferenciadas que atendam 

aos percursos de aprendizagem de cada estudante” (JESUS; EFFGEN, 2012, p. 20). 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) se faz necessário e é 

obrigatório, pois nele o professor especializado juntamente com o aluno desenvolvem 

tarefas específicas para um melhor desenvolvimento cognitivo do aluno e se caracteriza 

por ser complementar ao ensino regular, focando as necessidades do aluno (FERREIRA, 

LIMA, GARCIA, 2015).  

Ainda assim, a obrigatoriedade de cumprimento da lei, por si só, não garante a 

inclusão da pessoa com deficiência. Por conta disso, é importante discutir as políticas 
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estabelecidas pelos sistemas de ensino para dar conta da inclusão, de fato e de direito. 

Afinal, os entes federados precisam estabelecer estratégias que garantam o atendimento 

das necessidades específicas na educação especial, assegurando o sistema educacional 

inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades.  

 

METODOLOGIA 

O estudo caracterizou-se como pesquisa qualitativa com análise documental e 

entrevistas. O percurso metodológico considerou as seguintes etapas: revisão de 

literatura; coleta dos dados e informações; análise das informações. 

Na revisão de literatura houve a leitura de obras de autores que versam sobre a 

história da educação inclusiva, bem como estudo das prerrogativas legais da educação 

especial na perspectiva da educação inclusiva.  

Os dados a serem apresentados nesse momento foram obtidos durante entrevista 

com as professoras especialistas, Alice Nóbrega Santana3* e Sheila Cardoso Vieira*, 

Coordenadora de Educação Especial da Unidade Escolar Roseana Sarney. Optamos por 

essa escola diante de sua representatividade no município, sendo considerada modelo em 

relação à educação inclusiva. 

Discutimos as informações obtidas durante as entrevistas e análise documental 

com base no disposto na legislação em vigor e no aporte teórico adotado no estudo. Serão 

apresentadas aqui algumas considerações quanto à percepção docente sobre a efetivação 

da educação inclusiva. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A escola atende a sete alunos público-alvo da educação especial. O atendimento 

educacional especializado funciona diariamente, no contra turno do ensino regular, com 

carga horária diária de quatro horas. 

Ao ser inquerida se acredita que a escola conta com uma estrutura didático-

pedagógica e física adequada para a inclusão de alunos com deficiências, a professora 

Alice nos relatou que a estrutura física deixa a desejar, pois falta área de lazer para as 

crianças. Ainda assim, complementa que tem sido providenciada a acessibilidade 

 
3  Optamos por nomes fictícios para anonimato das entrevistadas. 
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arquitetônica, por meio de adaptação dos banheiros, bem como instalação de suporte de 

madeira, na parede do corredor, para facilitar locomoção de estudantes com deficiência 

visual, além de construção de rampa de acesso. 

Durante a visita in loco, percebemos que a sala do AEE é ampla, mas não está 

climatizada. O que é algo a ser destacado, já que estamos em uma região de temperaturas 

elevadas durante todo o ano, refletindo no bem-estar das crianças e nos resultados do 

processo ensino-aprendizagem. Com isso, considera-se necessário que a escola faça 

adequações na estrutura física, especialmente na rampa (PINHEIRO NETA, 2017). 

Investigamos quais as estratégias e em quais momentos são oferecidos serviços 

de apoio aos alunos com Deficiências. De início, a professora e a Coordenadora de 

Educação especial da escola indicam a atuação da equipe multifuncional. Em nossas 

observações in loco, constatamos que tal equipe se limita à Coordenadora e à SRM. 

As entrevistadas afirmam que recebem apoio da Secretaria de Educação que visita 

a escola sempre em datas agendadas, colaborando no diagnóstico de alunos com 

deficiência. A Coordenação de Educação Especial da Secretaria de Educação tem atuado 

efetivamente no encaminhamento dos alunos para atendimento neurológico e psicológico, 

onde realizam a anamnese, com emissão de laudos.  

Quanto às parceiras para garantir o atendimento à saúde de alunos com 

Deficiências, constatamos que ocorrem no desenvolvimento do Programa Saúde na 

Escola-PSE, onde todos os alunos são acompanhados contando com serviços de 

vacinação, orientação sexual, palestra, higiene dental, facilitação para marcações de 

consultas e oferta de medicação aos que precisarem.  

O acompanhamento das atividades docentes pela gestão é feito com apoio da 

supervisora do ensino regular e da Coordenadora da Educação Especial. Segundo a Sra. 

Alice, os professores auxiliares acompanham os alunos no regular e no AEE. A 

coordenadora de Educação Especial, Sra. Sheila, afirmou que observam, principalmente, 

a participação e integração dos alunos. Sabemos a importância de todo um 

acompanhamento e responsabilidade por parte da gestão escolar, bem como dos 

professores auxiliares e especialistas, fazendo uma avaliação do processo para, assim, 

melhorar o processo educativo desses alunos. (PINHEIRO NETA, 2017). 

As entrevistadas pontuaram que a organização da dinâmica didático-pedagógica 
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ocorre com a articulação dos professores das turmas regulares, acompanhados por 

professores auxiliares, também denominados professores da educação especial, que 

atuam na sala de aula regular, acompanhando os alunos. Segundo a Coordenadora de 

Educação Especial da escola, a maioria dos educadores que atuam no ensino regular como 

professores auxiliares não possui formação ou especialização na educação especial, 

buscando apoio com a professora do AEE.  

Cada professor tem que saber lidar com todos os alunos sejam eles portadores de 

alguma necessidade ou não. Afinal, o profissional que atua direta ou indiretamente na 

educação deve “rever suas concepções, transformando assim sua prática docente 

auxiliando cada vez mais educandos envolvidos neste processo, sejam eles educandos 

com necessidades educacionais especiais ou não” (PEREIRA, 2009, p. 3887). 

Ainda assim, é primordial que, no processo de inclusão, atuem profissionais 

especialistas na educação especial, aptos e competentes para intervir de forma adequada. 

Esse profissional tem atribuições específicas segundo a Resolução CNE/CEB nº 4/2009. 

Sabemos das dificuldades que professores que não possuem uma formação específica 

encontram no trabalho com os alunos com deficiências. Por isso, os docentes precisam 

investir na formação continuada, que deve ser estimulada pela gestão das unidades 

escolares e do sistema de ensino. 

Indagamos acerca de como a educação inclusiva vem sendo discutida nos 

planejamentos e na formação docente. As entrevistadas apontaram que, em todo 

planejamento, há um estímulo para que os professores busquem adaptar o currículo, 

flexibilizando-o para atender aos alunos da educação especial (PINHEIRO NETA, 2017). 

Perguntamos quais as principais dificuldades enfrentadas pelos alunos que 

frequentam o AEE. As respostas apontam para: adaptação com materiais de ensino. 

Contudo, essa é uma dificuldade que as entrevistadas conseguem controlar, pois com 

algum tempo os alunos se adaptam aos recursos. Constatamos, in loco, que a SRM 

funciona em uma sala ainda com recursos limitados e não totalmente adequados, tais 

como: Cadeiras, mesas para uso de materiais, murais etc. O uso da Tecnologia de 

Informação e Comunicação em práticas pedagógicas com alunos com deficiências é de 

grande importância, colaborando na mediação do conhecimento e facilitando a 

aprendizagem, na medida em que minimiza as limitações próprias à necessidade 
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educativa especial apresentada. Contudo, in loco foi constatado que, na SRM não há 

recursos da Tecnologia de Informação e Comunicação  (PINHEIRO NETA, 2017).  

 

CONCLUSÕES 

Observamos que, na escola, os professores regentes do ensino regular ficam mais 

responsáveis pelos alunos ditos “normais” e transferem a responsabilidades dos alunos 

com deficiências para os professores auxiliares que carecem de formação. Apenas a 

professora que atende na sala de AEE conta com formação específica e, de certa forma, 

fica sobrecarregada com a demanda de acompanhamento profissional e orientação dos 

demais colegas de profissão.  

Notamos que essas profissionais sentem a necessidade de recursos adequados para 

melhor atenderem esses alunos, visto que não contam com muitos recursos, fazem o que 

podem com o mínimo. Julgam que a escola não esteja totalmente estruturada para receber 

esses alunos, sentem carência ao realizar algumas atividades, seja por não contar com 

profissionais com formações específicas ou diante da falta de recursos. Diante das 

carências na estrutura física e no quadro profissional, as professoras especialistas se 

limitam a trabalhar com o que têm, fazendo “jogo de cintura” e contando com a 

criatividade e a força de vontade. 

Observamos, assim, que a educação especial no Município de Barreirinhas – MA, 

está em um processo de implantação. Sugerimos uma maior intervenção nas escolas, 

orientando e formando toda a equipe, a curto, médio e longo prazo, insistindo na formação 

continuada efetivamente. A sensibilização dos gestores e a orientação quanto às 

consequências penais da recusa à matrícula precisa ser promovida pela gestão municipal.  

Sugerimos, ainda, que haja intervenções e cobrança do poder público para 

adequação física das escolas, com reforma tanto das escolas em que será disponibilizado 

o AEE quanto nas demais. Precisamos melhorar a estrutura física, ampliar e qualificar os 

recursos materiais e pedagógicos, para que o processo de inclusão seja, de fato, efetivado 

de maneira que possibilite o desenvolvimento dos alunos com deficiências. 
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INCLUSIVA: 

UMA ABORDAGEM SOBRE A VISÃO MONOCULAR 

 
Maria José Guerra1; José Isnaldo de Lima Barbosa2 

INTRODUÇÃO 

            A Educação Inclusiva no cenário da educação profissional e tecnológica 

vem disseminando políticas públicas educacionais no país. Diante desta conjuntura, 

buscou-se pesquisar pela Inclusão da Visão Monocular no contexto da Educação 

Profissional. Diante do exposto, propõe-se neste estudo o seguinte problema: como os 

envolvidos com os Núcleos de Atendimento as Pessoas com Necessidades 

Específicas(NAPNES) do Instituto Federal de Alagoas, lidam e orientam as ações com 

relação aos discentes com Visão Monocular? Essa indagação transita pelo campo do 

pressuposto que os envolvidos com os NAPNES consideram a visão monocular como 

baixa visão, pela dualidade existente entre as legislações, por esta razão, as instituições 

enfrentam desafios na execução das tecnologias assistivas, partindo da premissa que só 

conhecem a baixa visão. 

            Seguindo nesta dimensão dialógica da produção de conhecimentos 

investigativos, esta  pesquisa apresenta como objetivo geral: Identificar através dos 

envolvidos com o NAPNE do IFAL, as orientações e ações inerentes, assim como o perfil, 

acerca dos discentes com visão monocular.A partir do exposto os objetivos específicos 

são os seguintes: (1) mapear o perfil dos discentes e servidores que tem visão monocular 

no IFAL; (2) discutir sobre os percalços enfrentados pela pessoa com visão monocular e 

em particular dos discentes da Educação Profissional e Tecnológica; (3) elaborar uma 

cartilha como produto educacional sobre a educação profissional e tecnológica inclusiva, 

com foco na visão monocular; (4) buscar dados bibliográficos que permitam fazer um 

panorama da educação inclusiva no Brasil.  

 

              O discurso nesta pesquisa, transita pela inclusão da visão monocular, no 

 
1 Mestranda em Educação Profissional e Tecnológica-PROFEPT-IFAL, 

mariaguerra.pedagoga@hotmail.com 
2  Mestranda em Educação Profissional e Tecnológica-PROFEPT-IFAL, 

mariaguerra.pedagoga@hotmail.com 
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contexto da educação profissional e tecnológica, como meio de assegurar e garantir o 

acesso e permanência dos discentes, garantindo a estes o acesso as tecnologias assistivas 

na forma da lei. Discute-se  também  os possíveis impasses de recursas de adaptações, 

desencadeando indignação e a pessoa atingida aventura-se a buscar os direitos no 

Judiciário. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

            O processo de inclusão passa por mudanças nas políticas públicas 

educacionais, estruturais e pedagógicas, no sentido de viabilizar acessibilidade 

arquitetônica e reestruturação no currículo, para assegurar as características individuais 

dos discentes, adequando as suas necessidades. Nessa linha de pensamento, Mantoan 

(2015, p.35) afirma que “a inclusão é produto de uma educação plural, democrática e 

transgressora. Ela provoca uma crise escolar de identidade institucional, que abala os 

professores e faz com que seja ressignificada a identidade do aluno”.  

            A pessoa acometida com visão monocular, possui várias limitações 

funcionais decorrentes da perda da visão binocular, tais dificuldades de locomoção em 

ruas e calçadas desniveladas, subir e descender escadas, solicitar parada de ônibus, 

motivadas pela perda parcial de noções de distâncias, profundidade e percepção lateral, 

coordenação motora, estas limitações atingem   com problemas psicológicos entre eles a 

vergonha, constrangimento, angústia, depressão e a discriminação. Diante desta 

percepção, os estudos Marback et.al(2007),  apresentam em  pesquisa realizada no 

Departamento de Oftalmologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina – 

USP, sobre essas limitações da perda visual monocular que desenvolvem  danos 

psicológicos, funcionais e sociais. 

A perda de um dos olhos para o indivíduo resulta em trauma psicológico 

e deformidade corporal. A transição para a visão monocular pode ser 

um processo difícil para o paciente, tanto funcional quanto 

psicologicamente, com repercussões sociais. Estudos apontaram que 

indivíduos referiram dificuldades em relação à aparência, mobilidade, 

dirigir automóvel, praticar esportes, desconforto e perda de status no 

emprego. (MARBACK, 2007, p. 576). 
           Vale Salientar, que a discussão em pauta  insere-se no debate da 

complexidade sobre igualdade e diferença discutido por Mantoan (2006, p.16) que 

“envolve o entendimento a relação de tais políticas e de todas as iniciativas visando a 
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transformação das escolas para ajustarem aos princípios inclusivos de educação” e na 

problematização da condição social vivenciada pelas pessoas com visão monocular 

que  recorrem à discussão  da súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça-STJ. Parte 

da  concepção que visão monocular, por não esta inserida   na Lei de Inclusão da pessoa 

com Deficiência, os estudantes encontram dificuldades de  integração, pela falta de 

adaptação de textos e provas na fonte que solicitam como adequada para seu progresso 

educacional. 

           A Lei Brasileira de inclusão (LBI) da pessoa com deficiência nº 13.146, de 

seis de julho de 2015, no capítulo II que trata da igualdade e não discriminação traz no 

artigo 4º § 1º “a garantia de adaptações e de fornecimento de tecnologias assistivas e 

considera como discriminação a recursa de adaptações que tenha o propósito ou o efeito 

de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais”, (BRASIL 2015). 

          Ao enfatizar as adaptações como elemento fundamental, refere-se ao 

recurso classificado como uma TA - Tecnologia Assistiva, que apresenta conceito 

definido na Lei Brasileira de Inclusão – Lei 13.146 em seu inciso III, art. 3º, que conceitua 

Tecnologia Assistiva ou ajuda técnica como 

produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, 

estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a 

funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com 

deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, 

independência, qualidade de vida e inclusão social. (BRASIL, 2015).  

             O congresso Nacional aprovou no dia 27 de novembro de 2019 em regime 

de urgência  o projeto de Lei a PL1651/2019 e  na Câmara dos deputados em 02 de marco 

de 2021, sobre “classificação da visão monocular como deficiência sensorial, do tipo 

visual, assegurando a pessoa com visão monocular os mesmos direitos e benefícios 

previstos na legislação para a pessoa com deficiência”.  Neste seguimento altera a Lei 

13.146, de 6 de julho de 2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência, e dá outras 

providências.  

             A escola inclusiva tem a responsabilidade de organizar e planejar as 

adaptações do currículo, na instância político administrativo institucional, como de 

garantir acesso e permanência das pessoas com deficiência. Nesta mesma vertente do 

ART. 28 da LBI-Lei Brasileira de Inclusão no inciso XIV trata explicitamente da 
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“inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação 

profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos 

respectivos campos de conhecimento” (BRASIL, 2015).  

   Neste âmbito, torna-se necessária, a adoção de medidas que visem promover 

esse sistema educacional inclusivo, possibilitando meios de permanência, participação, 

aprendizagem e como ponto norteador desse processo, o de garantir a saída exitosa desses 

discentes para a sociedade e para o mundo do trabalho. Neste viés Ciavatta (2005, p. 16), 

afirma “assim se gera o conhecimento, a ciência e a cultura como parte do 

aperfeiçoamento que a atuação sobre a natureza produz e o trabalho se torna princípio 

educativo, evidenciando a relação entre ciência e produção e as implicações da divisão 

técnica e social do trabalho”. 

 

METODOLOGIA 

               A pesquisa tem caráter investigativo de cunho qualitativo e do tipo 

pesquisa-ação colaborativa, cujos instrumentos metodológicos incluem questionário 

semiestruturado para os profissionais envolvidos com o Núcleo de Atendimento as 

Pessoas com Necessidades Específicas-NAPNE do IFAL, sobre o atendimento às pessoas 

com visão monocular. Assim como buscar-se-á, elaborar o perfil dos discentes do IFAL 

acometidos da visão monocular. Os participantes envolvidos nesta pesquisa são: 17 

Docentes e 17 técnicos administrativos envolvidos com os  Napnes do IFAL e 1 

coordenador de políticas afirmativas estudantis da Reitoria.  

            No primeiro momento, foi feita a coleta de alguns dados na Reitoria de 

Políticas afirmativas estudantis, através de um questionário semiestruturado para mapear 

dados do quantitativo de estudantes com algum tipo de deficiência visual no Instituto 

Federal de Alagoas. No segundo momento será feita coleta de dados com os docentes e 

técnicos administrativos por meio google forms, devido a pandemia.  

         Em relação a sistematização do  questionário, trata-se da relevância de 

mapear o perfil dos discentes com visão monocular, e identificar as ações desenvolvidas 

nos NAPNES. O produto desta pesquisa será organizado em formato de cartilha, onde 

propõe-se desenvolver uma contextualização da educação profissional inclusiva 

abordando orientações e acerca da visão monocular. A cartilha elaborada será apresentada 
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e seu conteúdo discutido por um grupo de indivíduos envolvidos com os NAPNES-IFAL, 

buscando assim, avaliar o produto, e identificar as suas potencialidades no processo de 

divulgação, e de ações concretas com relação aos discentes com visão monocular. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

             Os dados coletados no setor de políticas afirmativas da reitoria do Instituto 

Federal de Alagoas se coadunam com as indagações propostas neste objeto de 

estudo.   Neste processo investigativo da produção do conhecimento, aponta-se a 

dicotomia que transita pelo campo da hipótese que  a visão monocular é 

considerada  como baixa visão, pela dualidade existente entre as legislações, por esta 

razão,as Instituiçoes  enfrentam desafios na execução das tecnologias assistivas, partindo 

do pressuposto que só conhecem a baixa visão. conforme discutido na fundamentação 

teórica. Neste sentido, diante dos dados coletados e analisados preliminarmente, há uma 

relação de aproximação da hipótese formulada.  

        Os gráficos a seguir, tem-se os dados obtidos com uma das questoes incluídas 

no  questionario semiestruturado, os NAPNEs do IFAL têm informação da existência de 

estudante com visão Monocular e / ou com baixa visão? Se existe em qual curso? 

Gráfico 01:Quantitativo de estudantes com deficiência visual no IFAL. 

 
Fonte: Ações Afirmativas-Reitoria IFAL, Dados do Ano Letivo: 2019. 

Gráfico 02:  Estudantes com deficiência visual nos campus 
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Gráfico 03: Estudantes com deficiência visual nos cursos. 

 

Fonte: Ações Afirmativas-Reitoria IFAL, Dados do Ano Letivo: 2019 
 

CONCLUSÕES 

De forma direta, a pesquisa contribuirá no processo da educação profissional e 

tecnológica inclusiva do IFAL como princípio educativo, colaborando com os 

profissionais envolvidos no NAPNE para que possam efetivamente atender os estudantes 

com visão monocular, estimulando mudança atitudinal e coletiva, que culminem no 

enfrentamento dos desafios postos, no processo de  implementação e de reconhecimento 

da visão monocular, como deficiência visual, do tipo sensorial, no contexto educação 

profissional e tecnológica, de forma articulada, entre os Napnes docentes, técnicos 

administrativos e demais setores constituintes do Instituto Federal de Alagoas-IFAL. 

         Como resultado desta pesquisa, será organizada uma cartilha, com 

orientação a respeito da visão monocular, os pesquisadores almejam contribuir de forma 

articulada, entre os setores envolvidos, que realmente faça a diferença para todos aqueles 

que de alguma forma, contribuem com a trajetória acadêmica dos estudantes com 

deficiência, e efetivamente percebam não só as diferenças existentes, mas as 

potencialidades de cada um e saiba valorizá-las da melhor forma possível. 
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ARQUITETANDO O PONTO DO ENCANTO: A CRÔNICA LITERÁRIA, A 

PONTUAÇÃO E AS SUAS IMPLICAÇÕES DISCURSIVAS   

    
Alexandra Gomes dos Santos Matos1 

                                             
INTRODUÇÃO 

A experiência desta docente vem demonstrando, desde o início do ano letivo em 

2019, quando da nomeação desta pesquisadora como servidora do Estado da Bahia, 

alocada no Colégio Estadual Antônio Balbino, doravante CEAB, em Taperoá, na 

condição de professora de Língua Portuguesa (LP), a dificuldade dos alunos quando o 

assunto é escrita, leitura e pontuação. Tudo isso somado reflete os resultados do Sistema 

de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) dessa escola, mostrando como tem sido negado a esses alunos o direito ao 

letramento vernacular. A partir disso, foram estabelecidas as seguintes problemáticas: que 

entraves pedagógicos e condições socioeconômicas, nas aulas de LP, em se tratando da 

turma do sétimo ano do CEAB, inviabilizam o letramento vernacular desses alunos? De 

que modo é possível contribuir com a efetivação desse direito?  

Sendo assim, foi considerado, como uma das hipóteses para a primeira 

problemática, que o não letramento dos alunos poderia estar atrelado ao fato de o 

professor não desenvolver o ensino de LP, voltado para os múltiplos gêneros discursivos 

correntes na vida, como são formatadas as matrizes das avaliações em larga escala, além 

de ser uma orientação do Parâmetros Curriculares Nacionais, regulamentada pela própria 

Base Nacional Comum Curricular, em sintonia com os avanços dos estudos linguísticos.  

Ademais, as condições socioeconômicas também foram consideradas como uma 

das hipóteses de interferência negativa durante o processo de letramento do indivíduo. 

Diante disso, verificou-se a necessidade de se fazer uma proposição pedagógica, 

contribuição desta pesquisa, que não apenas trouxesse a fundamentação teórica, essencial 

para embasar a prática docente, mas também oferecesse sugestão de letramento que 

 
1  Alexandra Gomes dos Santos Matos é professora efetiva de Língua Portuguesa da Secretaria de Educação 

do Estado da Bahia e do Colégio Santo Antônio de Jesus (Sistema COC de Ensino). Possui graduação em 

Letras Vernáculas e é mestranda do Profletras, ambos os cursos pela Universidade do Estado da Bahia. É 

bacharela em Direito pela Faculdade de Ciências Empresariais, foi aprovada no Exame da Ordem dos 

Advogados do Brasil, é especialista em Estudos Linguísticos e Literários pela Universidade Federal da 

Bahia, bem como em Direito Educacional pela Faculdade Futura. Já atuou como Diretora Executiva e 

Coordenadora do Curso de Letras da Faculdade Zacarias de Góes, dentre outras atividades relevantes em 

Direito Educacional. 
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servisse como referencial concreto para os professores na tarefa de ampliar a competência 

leitora e escritora, contribuindo com a formação cidadã do aluno. Assim, definiu-se, como 

hipótese para a segunda problemática, a construção de uma sequência didática, com 

enfoque discursivo, conforme anuncia Bakthin (2011).  

Por essa via, o objetivo geral que engendra este trabalho consiste em analisar e 

discutir os entraves que inviabilizam o letramento vernacular dos alunos para, a partir 

disso, propor ações pedagógicas que contribuam para a reversão desse panorama. Os 

objetivos específicos são os seguintes: a) discutir o que seja o letramento vernacular, a 

forma como ele se aproxima e se distancia do que se denomina “direitos linguísticos”, 

demonstrando as contradições existentes entre as garantias legais desse direito à cultura 

letrada, viabilizado por meio da educação, e a não efetivação dele, em se tratando do nível 

de letramento vernacular dos alunos do CEAB, em especial os do sétimo ano, sujeitos 

desta pesquisa, através de observações rotineiras advindas da atividade pedagógica em 

sala de aula, bem como de vasta produção bibliográfica concernente ao assunto, além dos 

baixos desempenhos escolares no SAEB, o que também compromete o resultado do 

IDEB.; b) analisar os aspectos de organização do discurso, nos moldes bakhtinianos, 

como tema, estilo e construção composicional de textos, bem como o dialogismo e a 

ideologia inerentes à produção discursiva, concebendo `como essa teoria coaduna com a 

concepção libertadora da educação freiriana e, por fim, c) propor prática de intervenção 

pedagógica humanizada e inclusiva que favoreça a proficiência na leitura e na escrita dos 

alunos, por meio das crônicas literárias, entendendo a relevância do uso da pontuação 

para o texto, âmbito em que o discurso se materializa.  

A pontuação é um operador semântico de suma relevância, tanto para a leitura 

como para a escrita. A práxis docente e pesquisas relacionadas ao assunto têm apontado 

como o aluno não está assimilando esse tópico gramatical tão relevante. Além disso, há 

uma carência de estudos sobre pontuação somada aos resultados das avaliações em larga 

escala, reveladores de um baixo nível de proficiência em LP, tanto no CEAB, como nos 

cenários estaduais e nacionais. Nesse aspecto, consigna-se a relevância deste trabalho, 

sobretudo, em seu âmbito educacional e social, construir uma sequência didática que 

ofereça referencial concreto sobre o trabalho de pontuação, de modo a contribuir com a 

efetivação do direito ao letramento vernacular dos educandos. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O reconhecimento linguístico das minorias, segundo Rodrigues (2018), consiste 

muito mais na luta desses povos do que, de fato, nas garantias advindas com a 

Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88). No início do século XXI, a 

língua passa a ser entendida sob a égide de patrimônio cultural, havendo destaque para o 

processo de cooficialização das línguas de municípios brasileiros. A ciência da linguagem 

começou a gestar novas perspectivas de ensino linguístico, de modo a formar cidadãos 

competentes para o uso da língua em diferentes meios sociais. Nesse espaço, cumpre 

salientar, estão inseridos tanto os lugares mais formais quanto os menos formais; já que 

a CRFB/88, ao democratizar o acesso à educação, garantiu, no bojo dele, o direito à 

qualidade também, vide o artigo 206 da Lei Maior. 

Destarte, efetivar a conquista dos direitos linguísticos dos marginalizados 

socialmente, sem oferecer-lhes subsídios para galgar os locais de poder na sociedade, que 

se organizam por meio da norma padrão da língua oficial, seria mero alento – posto não 

estar a escola possibilitando, nesses moldes, a plena inserção social do indivíduo. Aos 

índios, foi dado o direito de aprender em sua língua. Mas, é necessário sublinhar o que 

determina a CRFB/88 em letras colossais, por ser o eixo de defesa deste trabalho: o ensino 

fundamental deve ser realizado em português, língua oficial do Brasil, conforme dispõe 

o artigo 210 da CRFB/88. Isso só legitima a discussão sobre letramento vernacular que, 

ao conceber como plausível o reconhecimento linguístico das minorias, aponta para a 

necessidade de que a escola seja garantidora do direito de ser letrado no idioma oficial, 

tanto para eventos formais quanto informais, como o mínimo existencial para uma vida 

digna. 

A promoção do letramento não é função exclusiva do professor de LP. Ela ocorre, 

em todos os campos do saber, de acordo com o que expõe Soares (2000), em entrevista 

concedida ao Jornal do Brasil. Em se tratando das aulas de LP, foco do presente trabalho, 

Castro pondera o seguinte: “sabe-se, além disso, das dificuldades enfrentadas pelos 

professores para inter-relacionar Língua e Literatura, ocorrendo, geralmente, dissociação 

entre os conteúdos dessas áreas tão estreitamente relacionadas”. (CASTRO, 2018, p.13). 

Desse modo, há carência de um planejamento pedagógico que associe leitura, produção 

de textos, aspectos gramaticais e, assim, ajudem na tarefa de viabilizar o letramento ao 
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discente. Ainda nas palavras de Castro, “[...] essa dissociação se reflete em perda de 

tempo, em excesso de trabalho e em baixa produtividade das aulas de Língua Portuguesa." 

(CASTRO, 2018, p.13).  

O exercício da prática desta docente demonstra que a maioria dos alunos do 

CEAB, comunidade desta pesquisa, tem acesso restrito a livros, cinemas, entre outros. O 

próprio SAEB reconhece a vivência social como um dos eixos de análise do nível de 

letramento escolar – uma vez que a realidade socioeconômica do aluno é um aspecto 

também avaliado pelo sistema. Assim, não se pode reduzir o problema apenas à formação 

do professor, posto que as desigualdades sociais interferem drasticamente nesse processo 

de aquisição do letramento vernacular, como bem assevera Bortoni-Ricardo (2004), entre 

outros autores que são evocados no curso desta pesquisa. 

A persistência do trabalho pedagógico, com amparo na teoria discursiva de 

Bakhtin (2014), a cada ano, pode garantir avanços na aprendizagem, como assevera a 

pesquisa de Silva (2017), a de Andrade (2014), entre outros. Além disso, é salutar a 

utilização de textos que dialoguem com a vida do educando, de modo a ampliar as 

possibilidades de aprendizagem, como assegura Freire (2003). Por esse motivo, 

elegeram-se as crônicas literárias com as quais será trabalhada a relevância do sinal de 

pontuação para a composição do texto, segundo considera Dahlet (2007), entre outros 

teóricos utilizados no contexto do embasamento desta pesquisa. As crônicas utilizadas 

são as da escritora negra e do recôncavo baiano, Tatah Café, presentes no livro “Notas 

Afetivas”, por terem uma linguagem simples e próxima do universo fático do educando. 

Além disso, a autora tem história de superação, que poderá servir de estímulo e exemplo 

para os discentes – já que ela foi estudante de escola pública, pobre, negra, mulher - hoje 

é destaque tanto no meio acadêmico quanto no literário, rompendo as amarras de 

exclusões sociais, conforme se verifica no site da própria escritora.   

 

METODOLOGIA 

A pesquisa, em apreço, é de natureza interventiva, nos termos de Thiollent (1994), 

de procedimento qualitativo pelo fato de ser o melhor método de coleta e análise de dados, 

segundo Moíta Lopes (1994), em se tratando de estudos na área de Linguística Aplicada 

à qual se filia o presente trabalho.  A sequência didática deve ser aplicada, por meio de 

aulas dialogadas, dentro da concepção educacional de Freire (1984), assim como a partir 
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do diálogo entre língua e literatura, nas palavras de Castro (2018), oportunizando o uso 

do gênero discursivo, na perspectiva de Bakhtin (2011).  

Os discentes devem realizar a produção inicial, por meio da recontagem da crônica 

literária “Pegue o remo, companheira”, de Tatah Café, oportunizando que esse texto seja 

refeito pelo aluno quantas vezes sejam necessárias, de modo a favorecer e a consolidar o 

aprendizado sobre pontuação, bem como sobre o gênero discursivo em tela. A partir dessa 

produção inicial, é possível também ter um referencial concreto a ser confrontado com a 

produção final, a elaboração autoral de uma crônica literária, com o objetivo de avaliar o 

grau de desenvolvimento dos alunos, principalmente relativo à pontuação e ao gênero 

discursivo “crônica literária.” Ademais, os discentes devem responder a um questionário, 

de modo a propiciar uma relação de análise qualitativa entre o contexto socioeconômico 

desse aluno e o impacto disso na efetivação ou não do direito ao letramento vernacular.  O 

próprio SAEB trabalha a partir desse binômio, reconhecendo que as realidades sociais e 

econômicas dos educandos podem influenciar no seu nível de letramento. Além disso, 

pesquisas, como as de Bortoni-Ricardo (2004), Castro (2018), Andrade (2014) e outras 

comugam do mesmo entendimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O último SAEB realizado pela escola, com resultado divulgado, foi o de 2019, o 

qual se analisou nesta pesquisa, com prevalência. Com estatísticas pesarosas, o SAEB 

(2019) revelou que os níveis da escala de proficiência têm matrizes avaliativas com base 

nos estudos da teoria discursiva, isto é, o parâmetro é definido através das habilidades, 

previstas pela BNCC e pelo PCN, de acordo com a série e a etapa escolar do educando. 

Por esse paradigma, o enfoque desse ensino se dá por meio das práticas discursivas, via 

formação cidadã. Logo, se os alunos não apresentam êxito nos testes, é provável, entre 

outros, que não seja essa a metodologia desenvolvida em sala de aula. Por essa premissa, 

alcançou-se como favorável a hipótese levantada para a segunda parte do problema, que 

estabelecia como ideal o trabalho dos gêneros discursivos nos moldes bakhtinianos, como 

forma de contribuir com o nível de letramento dos alunos do sétimo ano do CEAB. 

Com abordagem que focaliza os dados qualitativos, como determina Moíta Lopes 

(1994), passou-se a analisar a avaliação do SAEB (2019) do CEAB, no que se refere à 

distribuição dos docentes, confrontando a área que ensinam com a respectiva formação. 
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Verificou-se que nem 50% deles possuem essa correspondência de modo harmônico, o 

que só fez asseverar a premissa anterior, já aventada na hipótese, além de ter sido atestada 

pelos estudos de Soares (2000). Estes também coadunam com a realidade do CEAB, posto 

que a profissionalização docente demanda que cada professor atue na área correlata à sua 

formação, como forma de o aluno ser letrado por alguém que detenha o conhecimento 

pedagógico capaz de viabilizar o intento para aquele campo do saber específico. Andrade 

(2014) demonstra, de igual modo, a relevância da formação específica para o ensino de 

LP.  
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DISCUSSÕES SOBRE A DIVERSIDADE E IDENTIDADE NOS 

MUNICÍPIOS DE MACEIÓ E MARECHAL DEODORO: LEGISLAÇÕES 

EM FOCO 

 
Eryka Karollyna Leite dos Santos1; Lara Patrícia Martiniano Araújo2; Valéria Campos 

Cavalcante3 
 

INTRODUÇÃO 

A investigação, que ora propomos, é um recorte da pesquisa que está sendo 

desenvolvida no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica – PIBIC, do 

Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas – CEDU/UFAL - 2021, tendo 

como objetivo analisar de que maneira as escolas públicas alagoanas estão considerando 

as Diversidades, Identidades e realidades dos estudantes em seus currículos e Projetos 

Políticos Pedagógicos (PPPs), após a implementação da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). Neste trabalho, estamos utilizando como amostra os documentos que 

norteiam as práticas pedagógicas nas Redes públicas alagoanas, mais especificamente nos 

municípios de Maceió e Marechal Deodoro. 

Compreende-se que a BNCC é lei, sob norma da Resolução (CNE/CP Nº 2/2017. 

DF: MEC/CNE, 2017) na condição de currículo oficial, e está provocando reformulações 

nos PPPs, Planejamentos e, sobretudo nos Currículos das Instituições de ensino em 

Alagoas (entre os anos de 2019-2020). Assim, entende-se que a escola pública, enquanto 

instituição educativa, tem um papel relevante junto aos estudantes, interligando as 

relações entre saberes, Diversidades e Identidades dos sujeitos, que devem ser 

evidenciados nos PPPs e consequentemente nos Planejamentos das escolas públicas, para 

que se consiga avançar na relação entre saberes escolares/realidade social/diversidade e 

culturas. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Ao mencionarmos a amplitude da identidade e seus mais variados conceitos, é 

imprescindível considerar que a construção da identidade define o sujeito na sociedade, 
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a partir de alguns aspectos sociais, sejam eles políticos, profissionais, aspectos de gênero, 

etnias, pontos etnocêntricos. Sobre esse tema Munanga (2006) afirma que: 

A identidade é uma realidade sempre presente em todas as sociedades 

humanas. Qualquer grupo humano, através do seu sistema axiológico 

sempre selecionou alguns aspectos pertinentes de sua cultura para 

definir-se em contraposição ao alheio. A definição de si 

(autodefinição) e a definição dos outros (identidade atribuída) têm 

funções conhecidas: a defesa da unidade do grupo, a proteção do 

território contra inimigos externos, as manipulações ideológicas por 

interesses econômicos, políticos, psicológicos. (MUNANGA, 2006, 

p, 177-178).  

 

Entende-se, portanto, que é preciso refletir nas escolas sobre as Identidades e 

Diversidades dos indivíduos, respeitando-as, reconhecendo, mas sobretudo 

problematizando- as. Reafirma-se, portanto, a necessidade de que os Currículos escolares 

tragam esses temas para a pauta. Seguindo essa perspectiva, as escolas devem buscar 

respostas para os seguintes questionamentos, acerca dos seus currículos: Qual é a 

concepção de mundo, de homem, de sociedade que o currículo da escola possui? Quem 

são os estudantes que frequentam a escola? Quais são os saberes e culturas desses 

sujeitos? É na busca por respostas para estas indagações que a comunidade escolar amplia 

a concepção de currículo, compreendendo o espaço escolar como lugar de ampliação de 

saberes e emancipação. 

Desta forma, pensar em um currículo que dialogue com as discussões em torno da 

pluralidade sócio/econômica/cultural é necessário, em todos os níveis de ensino, 

principalmente, na Educação Básica, visto que é a fase em que os indivíduos estão 

construindo sua identidade e pertencimento social e cultural. Com base na reflexão, que 

ora propomos, acerca da concepção de Currículo, Candau (2008) ressalta que 

Currículo é compreendido como práxis e não como um objeto 

estático, configurando-se por meio das ações, conteúdos e práticas 

que ocorrem nas escolas. Currículo percebido como uma construção 

social que se desenha ao longo dos diferentes tempos históricos e, por 

consequência, está vinculado às relações de poder inerentes a cada 

época, isso aconteceu no Brasil sobretudo até a construção da Base 

Nacional Comum Curricular, podemos crer que em meio a essa 

construção, os processos culturais estavam presentes em cada 

contexto, uns sendo exaltados e outros reprimidos, pois não é 

possível conceber uma experiência pedagógica desvinculada 

totalmente das questões culturais, em uma sociedade multicultural. 

(CANDAU,13p. 2008). 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

 

Concordando com a autora, o presente estudo, tem como objetivo, analisar de que 

maneira as escolas públicas alagoanas, nos municípios de Maceió e Marechal Deodoro, 

após a implementação da Base Nacional Comum Curricular -BNCC, estão construindo 

os Projetos Políticos Pedagógicos -PPPs das escolas, consequentemente currículos e 

planejamentos que valorizem os saberes, as Diversidades, Identidades e realidades dos 

estudantes, compreendendo que a partir da chegada da BNCC nas escolas alagoanas há 

todo um processo de reformulações nos documentos escolares, principalmente em seus 

Planejamentos, PPPs e Currículos. 

METODOLOGIA 

Recorremos a uma abordagem qualitativa, baseado em análise documental e, 

diante da tentativa de abordar e definir a importância dos dados por meio de documentos, 

se faz relevante refletir que: 

Esta técnica busca identificar informações factuais nos documentos 

a partir de questões ou hipóteses de interesse. Como exemplos gerais 

de documentos, podem ser citadas: as leis e regulamentos, normas, 

pareceres, cartas, memorandos, diários pessoais, autobiografias, 

jornais, revistas, arquivos escolares, circulares, (ANDRÉ e LUDKE 

1986, p. 46). 
 

Os documentos analisados na pesquisa estão sendo inicialmente, a Constituição 

Federal de 1988, posteriormente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –LDB 

nº 9.394/1996, o Plano Nacional de Educação –PNELeinº 13.005/2014, a Base Nacional 

Comum Curricular – BNCC, o Plano Estadual de Educação de Alagoas e os Planos 

Municipais de Educação de Maceió e Marechal Deodoro. 

A coleta desses documentos estão acontecendo nos sites oficiais: MEC, CNE e 

nos site das secretarias de Educação do Estado de Alagoas, secretarias de Educação do 

município de Maceió e de Marechal Deodoro. Ressalta-se que a coleta de documentos 

apresenta-se como importante fase da pesquisa documental, exigindo do pesquisador 

alguns cuidados e procedimentos técnicos. Entende-se que análise documental possibilita 

ao pesquisador buscar informações reais para reafirmar ou refurtar os objetivos e 

hipósteses formulados inicialmente.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esta pesquisa busca refletir, acerca dos desafios postos pela sociedade, 
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principalmente no que diz respeito as discussões sobre Identidades e Diversidades na 

atualidade, compreendendo que discutir esses temas é um ponto de partida de nossa 

caminhada rumo a transformações, sobretudo no espaço escolar. Refletir no espaço da 

escola sobre as Diversidades e Identidades dos estudantes, significa reconhecer as 

diferenças, respeitá-las e colocá-las na pauta das nossas reivindicações, no cerne do 

processo educativo. Reconhecer as diferenças implica romper com preconceitos, superar 

as velhas opiniões formadas sem reflexão, sem o menor contato com a realidade do outro 

(GOMES, 2010). 

Tendo como ponto de partida a Constituição Federal, quando garante em seu Art. 

206, os princípios: 

I.-igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II.-liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

III.-pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV.-respeito à liberdade e apreço à tolerância; (BRASIL, p. 1996)  

 

Posteriormente, reafirmados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –

LDB nº 9.394/1996, 

Art. 1º -A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 

nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 
 

Analisando o documento ressaltamos a função da escola como espaço que se 

respeite e reflita sobre III –pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; IV –

respeito à liberdade e apreço à tolerância, com o objetivo primordial de levar os alunos a 

desenvolverem a sua capacidade crítica, para analisarem as informações que recebem e 

assim desenvolverem o seu senso crítico. 

Complementando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação-LDB, o Plano Nacional 

de Educação-PNE, Lei nº 13.005/2014, afirma em Art. 2º, que são diretrizes do PNE, 

entre outras questões: X -promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 

diversidade e à sustentabilidade socioambiental. 

Ao analisar o PNE, observa-se que o documento reafirma a importância de se 

contemplar no espaço das escolas as diferenças, entendendo-as como as diversidades 

trazidas pelos estudantes, professores e comunidade escolar, que compõe a escola, sendo 
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necessário para isso, incluir questões a serem discutidas e/ou refletidas tais como: etnia, 

raça, gênero, classe e inclusão dos estudantes com deficiência, entre outras, valorizando 

todo o conhecimento, culturas e saberes, que os diferentes grupos trazem para a sala de 

aula, enriquecendo-a. 

Reconhecer-se numa identidade supõe, portanto, responder afirmativamente a 

uma interpelação e estabelecer um sentido de pertencimento a um grupo social de 

referência. Nesse processo, nada é simples ou estável, pois essas múltiplas identidades 

podem cobrar, ao mesmo tempo, lealdades distintas, divergentes, ou até contraditórias, 

(GOMES, 2010, p. 42-43). 

Em Alagoas, especificamente, o Plano Estadual de Educação –PEE/AL (2015-

2025), reafirma essa mesma concepção: 

Na organização curricular da educação básica, devem-se observar as 

diretrizes comuns a todas as suas etapas, modalidades e orientações 

temáticas, respeitadas suas especificidades e as dos sujeitos a que se 

destinam. Cada etapa é delimitada por sua finalidade, princípio e/ou 

por seus objetivos ou por suas diretrizes educacionais, claramente 

dispostos no texto da Lei nº 9394/96, fundamentando-se na 

inseparabilidade dos conceitos referenciais: cuidar e educar, pois esta 

é uma concepção norteadora do projeto político-pedagógico 

concebido e executado pela comunidade educacional. (ALAGOAS, 

2015). 
 

Considerando esse tema Gomes (2017) ressalta a relevância de se implementar 

nos estados e municípios políticas públicas que garantam o direito e a presença das 

discussões sobre as diversidades dos sujeitos: 

[...] Por isso é necessário reeducar o Estado e os governos para a 

diversidade. Reeducá-los para compreender que a diversidade é 

muito mais do que a soma das diferenças ou dos diferentes. Ela é uma 

construção social, histórica, cultural, política e econômica das 

diferenças que se realiza no contexto das relações de poder. Os 

coletivos sociais diversos participam da disputa por hegemonia que 

constituem o campo das políticas, na maioria das vezes, organizados 

em movimentos sociais de caráter emancipatório. (GOMES, p. 15, 

2017). 
 

Seguindo os documentos anteriormente citados, o Plano Municipal de Educação -

PME de Maceió pontua que sua origem parte do Art. 214 da Constituição Federal do 

Brasil de 1988, da mesma forma, reafirma o que está posto no PNE, quando afirma: 

“promover o princípio do respeito aos direitos humanos e a diversidade”. Da mesma 
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forma, apresenta como diretrizes gerais do PME de Maceió, a mesma lógica do PNE, 

sobretudo no tocante a Diversidade, quando reafirma: “a promoção dos princípios do 

respeito aos direitos humanos, à Diversidade e à sustentabilidade socioambiental” 

(PEE/AL, 2015). 

O Plano Municipal de Educação de Marechal Deodoro também segue a legislação 

nacional, trazendo as mesmas diretrizes apresentadas pelo PNE, PEE de Alagoas e PME 

de Maceió e, ainda que possamos argumentar que os impactos das políticas para a 

Diversidade ainda sejam poucos diante da imbricada e tensa relação entre garantia dos 

direitos, superação das desigualdades e reconhecimento à diversidade, é certo que as 

mudanças sobre o tema foram realizadas em nosso país e, em específico nos municípios 

alagoanos. 

 

CONCLUSÕES 

Assim, o tema Diversidade aparece em vários documentos, inclusive nos 

internacionais como um dos eixos orientadores das políticas universais, nesse sentido 

como uma política pública específica deixou de ser somente reivindicação dos 

movimentos sociais e seus ativistas, passando a ocupar um lugar nas preocupações 

políticas, na produção acadêmica, nos debates do legislativo, nos meios jurídicos. 

Considerando esses aspectos, constatamos que nos documentos aqui analisados 

existe uma visibilidade quanto as questões da Diversidade e da Identidade dos sujeitos, 

da mesma forma, ressalta a preocupação que os direitos subjetivos dos indivíduos sejam 

respeitados e garantidos nos sistemas, Nacional, Estadual e Municipais de ensino. 

Refletindo sempre acerca do que Gomes (2017, p20) explicita em seu artigo –Políticas 

Públicas para a Diversidade: “não há políticas públicas para a Diversidade sem 

democracia, assim como não há democracia sem políticas públicas para a Diversidade”. 

Considerando as palavras da autora, compreende-se que as políticas, que foram 

duramente conquistadas, possam avançar e não retroceder, mais do que vem 

retrocedendo, desde de maio de 2016, é necessário que o país retome a “normalidade 

democrática”. 

 

REFERÊNCIAS 

ALAGOAS. Lei 7.795, de 22 de janeiro de 2016 . Aprova o Plano Estadual de 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

Educação- 

PEE,edáoutrasprovidências.Maceió,2016.Disponívelem:<https://sapl.al.al.le

g.br/media/sapl/p ublic/normajuridica/2016/1182/1182_texto_integral.pdf>. 

Acesso em: 07 de julho de 2020. 

 

ANDRÉ, M. E. D. A.; LUDKE, M. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. 

8.ed. São Paulo: E.P.U, 2004. 
 

BRASIL, Congresso Nacional. Lei N. 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação). 

Brasília, 25 de junho de 2014. 
 

  . Ministério de Educação e Cultura. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. LDB -Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e 

bases da Educação Nacional. Brasília: MEC, 1996. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm> Acesso em: 20 de janeiro de 

2020. 
 

  . Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 05 de 

janeiro de 2020. 
 

  Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Base Nacional 

Comum Curricular -BNCC. RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2/ 2017. DF: MEC/CNE, 2017. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/base-nacional- 

comumcurricular-bncc/. Acesso em: 28 de abril. de 2020. 
 

CANDAU, V. M. Multiculturalismo e educação: desafios para a prática pedagógica. 

In: MOREIRA, A. F; CANDAU, V. M.(Org.) Multiculturalismo: Diferenças Culturais e 

Práticas Pedagógicas. 2ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. Cap. 1, p. 13-37. 
 

MACEIÓ. Secretaria Municipal de Educação. Plano Municipal de Educação 2015-

2025. Maceió, 2015. Disponível em: <http://www.maceio.al.gov.br/wp- 

content/uploads/lucasragucci/documento/2015/06/PME-MACEIO-2015-2025- 

FINAL.pdf>Acesso em: 07 de julho de 2020. 
 

MUNANGA, Kabengele; GOMES, Nilma Lino. O negro no Brasil de hoje. Global 

Editora, 2006. 
 

GOMES, Nilma Lino. Diversidade étnico-racial, inclusão e equidade na educação 

brasileira: desafios, políticas e práticas. Revista Brasileira de Política e Administração 

da Educação-Periódico científico editado pela ANPAE, v. 27, n. 1, 2010. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/base-nacional-
http://www.maceio.al.gov.br/wp-
http://www.maceio.al.gov.br/wp-


II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/ SECRETARIA 

MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO. Plano Municipal de Educação: Todos juntos por um Plano de 

Educação que queremos. (2015-2025). Marechal Deodoro, 2015.



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

O COORDENADOR PEDAGÓGICO ANTE O DESAFIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO MUNICÍPIO DO 

SALVADOR/BAHIA 
 

Mariana dos Santos Nunes Cordeiro1 

 

INTRODUÇÃO 

Os alunos com deficiências trazem desafios para professores e coordenadores 

quando se fala em Educação Especial inclusiva. Muitos professores não saem da 

graduação preparados e neste desafio, tem o coordenador pedagógico que é o responsável 

por formar o corpo docente.  

O Coordenador Pedagógico da Rede Municipal do Salvador é o responsável por 

articular as ações educativas na escola, monitorar estas ações, promover a formação 

docente e acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos. Dentre suas atribuições, 

podemos dizer que formar professores é a mais importante e o mais difícil. E formá-los 

atuantes na perspectiva de uma Cultura Inclusiva, principalmente no ensino regular, é um 

dos maiores entraves. 

 A grande questão é: há um olhar específico para atender os alunos com 

deficiência inseridos no ensino regular? Há professores habilitados para trabalhar 

atendendo as necessidades específicas dos mesmos? O coordenador pedagógico 

tem  formação ou a Secretaria Municipal da Educação promove formação continuada para 

estes formarem sua equipe docente? Qual seria o papel do coordenador pedagógico nesse 

movimento de inclusão? 

Muitos coordenadores pedagógicos da rede municipal como também professores 

não tem formação em educação especial. Só para quem está na escola percebe o faz de 

conta que é a tal inclusão. Podemos dizer dos alunos com laudos, sejam eles autistas, 

esquizofrênicos, com TDAH, com eplepsia, com doença falciforme, etc. terminam o 5º 

anos sem ser alfabetizado. A Secretaria Municipal da Educação (SMED) já deu o ponta 

pé, mas mesmo buscando uma Cultura Inclusiva, falta muito para ser uma inclusão 

efetiva. 

 Diante do que foi exposto, este artigo tem como objetivo refletir o papel 

do coordenador pedagógico como figura responsável para formar professores agregando 
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e articulando ações educativas na perspectiva de uma Cultura Inclusiva.  

Os objetivos específicos são alinhar as concepções da educação inclusiva, 

fomentar o coordenador para promover a aprendizagem e cidadania de todos os alunos e 

identificar no trabalho do coordenador pedagógico os limites e as possibilidades de 

promover uma Cultura Inclusiva. 

Este trabalho é importante, porque ele irá abordar o papel do coordenador 

pedagógico na questão da inclusão com eficiência promovendo o corpo docente da 

instituição em que trabalha reflita sobre sua prática e se está atendendo à diversidade e às 

diferenças. Sendo o coordenador pedagógico o responsável por acompanhar o eixo do 

processo ensino-aprendizagem, este precisa estar atento às leis, a parte burocrata, e suas 

limitações e possibilidades em sua atuação. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 São diversos desafios encontrados para a inclusão no ambiente escolar, 

mas neste artigo trazemos as dificuldades do coordenador pedagógico, porque ele é o 

profissional da unidade escolar que é responsável pelo processo de formação continuada 

dos professores e fazer acontecer na prática todas as leis e documentos orientadores para 

a educação especial. 

 A ação efetiva da inclusão é responsabilidade de toda equipe escolar, por 

isso o processo de inclusão é uma construção que depende de recursos pedagógicos, 

formações continuadas, comunidade inserida na ação e apoio da gestão escolar. Nesse 

processo, o coordenador é o mediador, amparando os professores que não se sentem 

seguros ou preparados para lidar com os alunos com necessidades especiais. 

 O que acontece é que nem sempre o coordenador pedagógico está 

preparado para formar os docentes da sala regular de ensino e orientar aos professores da 

sala de recursos multifuncionais. Lembrando também dos auxiliares de desenvolvimento 

infantil (ADIs) que acompanham as crianças com deficiência, estes não tem formação 

específica, não é exigido na seleção formação, assim é necessário o coordenador orientá-

los. 

A Educação Especial é abordada recente em nosso país. Em 1961, o atendimento 

educacional às pessoas com deficiência passa a ser fundamentado pela Lei de Diretrizes 
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e Bases da Educação Nacional (LDB), que aponta o direito de crianças com deficiência 

dentro do sistema geral de ensino. Ressaltamos que, internacionalmente foi na década de 

70. 

O atendimento a pessoas com deficiência, no Brasil, iniciou em 1854, com as 

instituições que atendiam meninos cegos e, em 1857, surdos e mudos, denominados: 

Imperial Instituto dos Meninos Cegos, atual Instituto Benjamin Constant – IBC, e o 

Instituto dos Surdos Mudos, hoje denominado Instituto Nacional da Educação dos Surdos 

– INES, ambos no Rio de Janeiro. 

A LDBEN, Lei nº 4.024/61, que aponta o direito das pessoas com deficiência à 

educação no ensino regular. Depois a Lei nº 5.692/71 que altera a LDB citada, encaminha 

as crianças para escolas especiais, por não conseguir atendê-las nas escolas de ensino 

regular. Se formos contextualizar a história da Educação Especial, veremos que é marcada 

por programas assistenciais sem promover o ensino que possa atender as individualidades 

de cada aluno para aprendizagem. 

A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (BRASIL, 1996) diz no art 

4° “atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal 

a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino”. 

No art. 54 III, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/90, 

ratifica as leis citadas: “atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. Na década de 90, aconteceu a 

Conferência Mundial sobre Educação para Todos, na Tailândia. 

Outro documento importante é Declaração de Salamanca (1990) e a participação 

brasileira no Fórum Mundial da Educação, no Senegal, no ano 2000.  Logo após a criação 

dos documentos citadas começam a fomentar as políticas públicas em nosso país. Para 

garantir o direito de crianças com deficiências estudarem, aconteceram muitas lutas 

sociais e ainda ocorrem, e hoje a luta é pela implementação de políticas públicas.  

Na rede municipal de ensino do Salvador/Bahia, há o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) que é um serviço da Educação Especial que tem a função de 

identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem 

as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades 
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específicas, as quais se diferenciam daquelas realizadas na sala de aula comum. Esse 

atendimento complementa e/ou suplementa a formação do aluno com vistas à autonomia 

e independência na escola e fora dela e deve estar articulado com a proposta pedagógica 

do ensino comum ao longo de todo o processo de escolarização, constituindo oferta 

obrigatória dos sistemas de ensino. Deve ser realizado no contraturno ao do ensino 

regular, na própria escola ou centro especializado. 

 

METODOLOGIA 

Sendo a pesquisa um procedimento sistemático que utiliza métodos científicos a 

fim de construir o conhecimento. Assim, Gil (1999, p.42) considera que a pesquisa é 

como “um processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico que 

tem como objetivo descobrir respostas para problemas mediante o emprego de 

procedimentos metodológicos científico”. Nessa perspectiva, para este artigo foi adotado 

a pesquisa bibliográfica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 No ano de 2019, foi enviado para as escolas o esboço do Plano de 

Desenvolvimento Individual (PDI), para ser preenchido pelo professor regente e os outros 

professores especialistas, com apoio do coordenador e a família. Mesmo com tal 

documento, que é um grande passo, pode ser construído e na prática não funcionar por 

não saber como construir atividades diferenciadas. 

O PDI é um facilitador pedagógico de aplicação prática, para ser utilizado pelo 

professor da sala de aula comum no planejamento das atividades e envolver os alunos 

público-alvo da educação especial. Esse documento é um instrumento exigido pela 

Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 20011, que institui as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica e, portanto, precisa estar na sala 

de aula comum, mesmo que a escola possua o AEE, pois não é necessário ser especialista 

para aplicá-lo. O PDI agrega informações e ações de cunho prático que facilitarão o 

preenchimento do Diário de Classe. É um documento para promover a aprendizagem. 

 O coordenador pedagógico deve participar de formações continuadas 

oferecidas pela SMED, buscar apoio do setor pedagógico responsável pela Educação 

Especial, assessorar os professores e ADIs, discutir com todo a comunidade escolar qual 
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a proposta de inclusão para englobar todos no processo, buscar recursos didáticos que 

possibilitem a aprendizagem do aluno com deficiência e acompanhar o planejamento 

semanal para pensar como incluir tal aluno. 

 Na rede, há muitas escolas que tem a sala de recursos multifuncionais, 

onde acontece o AEE, com um professor especialista que atende alunos com deficiência 

focando sua particularidade. De acordo com a Resolução para a Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva do Conselho Municipal de Educação nº 038/2013, 

estabelece para todas as Etapas e Modalidades da Educação Básica no Sistema Municipal 

de Ensino de Salvador-Bahia, diz no seu art. 7 que “o Atendimento Educacional 

Especializado é realizado, prioritariamente, em sala de recursos multifuncionais da 

própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da escolarização, 

não sendo substitutivo às classes comuns”. 

A depender das necessidades do aluno, a rede dispõe de um auxiliar de 

desenvolvimento infantil na sala de ensino regular, o qual não precisa ter formação 

específica, que seria o básico e necessário para ajudar no desenvolvimento da criança. 

Para o ADI apenas é oferecido algumas formações que a SMED oferece. Porém, alguns 

profissionais não têm conhecimentos específicos da área de Educação Especial 

aprofundados, assim nem todos professores estão preparados, precisam de formação 

continuada. O papel do coordenador nesse processo está implícito, que é acompanhar, 

apoiar e construir junto com o docente oferecendo subsídios teórico-práticos para que a 

criança com deficiência aprenda de forma efetiva.  

As atividades dos professores da sala de aula comum devem ser adaptadas para os 

alunos com deficiência, esta não é apenas uma funcão do professor do AEE. O cordenador 

deve acompanhar se as atividades estão sendo adaptadas, caso tenha dificuldades pode 

solicitar ajuda ao professor da sala do AEE.  

A formação continuada do coordenador pedagógico é uma condição fundamental 

para sua qualificação e para propor ações pedagógicas que superem as dificuldades na 

prática docente.  O coordenador deve propor a gestão da escola um momento, encontro 

mensal, por exemplo, para a troca de experiências e estudos de textos, já que os momentos 

de formação e planejamento são individuais.  

Uma escola inclusiva não é formar o coordenador e professor, deve-se pensar no 
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currículo, recursos materiais, escola com infraestrutura adequada e em todos os 

profissionais. Podemos dizer que a inclusão começa na matrícula, assim até o secretário 

escolar precisa ser formado para receber os pais do aluno com deficiência.  

 

CONCLUSÕES 

Matricular o aluno com deficiência não é o suficiente para dizermos que há 

inclusão. Vimos qual o problema na rede municipal de Salvador e desafios encontrados 

pelo Coordenador Pedagógico quando precisa trabalhar e formar docentes na perspectiva 

de Educação Inclusiva. 

O Coordenador Pedagógico da Rede Municipal de Salvador tem como desafio 

formar professores para atuarem de forma efetiva e com qualidade, principalmente 

quando se fala de inclusão. Na perspectiva da Educação Inclusiva, o coordenador deve 

observar e analisar junto com a gestão e o corpo docente se o aluno está sendo inclusivo 

e a escola está sendo inclusiva. O coordenador deve proporcionar momentos de reflexão 

com os professores que precisam rever sua prática e, caso na instituição escolar tenha sala 

de AEE, dialogar com o professor da classe especializada para desenvolver o objetivo 

principal: práticas pedagógicas inclusivas. 

 O Coordenador Pedagógico fará esta articulação entre os professores da sala de 

aula regular e do atendimento especializado e acompanhará os planejamentos para uma 

Educação Inclusiva de qualidade. Infelizmente, não podemos esperar escolas com 

infraestrutura adequadas e professores especialistas na área para a inclusão acontecer de 

forma efetiva e com qualidade, precisamos buscar formações para nosso desenvolvimento 

profissional.  
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EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE: GÊNERO, 

CORPO E SEXUALIDADE NA SALA DE AULA 

Ana Cristina Pereira Lima1; Emy Falcão Maia Neto2 
 

INTRODUÇÃO 

É de fundamental importância debater as relações de gênero, corpo e sexualidade 

na Educação Básica. A produção acadêmica que se avolumou nas últimas décadas, em 

especial no que concerne ao paradigma da diversidade dentro das Ciências Humanas e 

Sociais chega muito timidamente às aulas do Ensino Médio e da Educação de Jovens e 

Adultos. Para tomar a diversidade como pressuposto metodológico é preciso entender, 

como destacou Silva (2000), que as identidades e diferenciações se constroem em 

relações de poder, extrapolando a simples concepção de tolerância, tendo em vista que a 

produção social da diferença se dá em campo de disputa e não significa consenso. Isso 

acontece, por exemplo com a noção de gênero. Em geral, o conceito de gênero é abordado 

para tratar das condições femininas em diferentes períodos da história, sem, contudo, ser 

detidamente apresentado como uma construção social. 

Em diálogo com colegas professores da Rede Estadual de Ensino e a partir de 

interações pedagógicas no âmbito da disciplina “Relações de Gênero, sexualidade e 

diversidade” ministrada no Curso de Especialização em EJA no contexto da Diversidade 

do IFRN Campus Canguaretama, notamos que são recorrentes os relatos acerca das 

dificuldades de trabalhar as temáticas ligadas à sexualidade e à pluralidade das expressões 

de gênero. Mesmo entre professores que consideram pertinentes estes assuntos, há 

alguma incerteza metodológica ou insegurança acerca da aceitação destas temáticas por 

parte da gestão da escola e/ou das famílias dos estudantes. Nesse sentindo, iniciamos uma 

pesquisa com docentes da área de Ciências Humanas sobre os fatores que inibem a 

promoção da Educação Sexual em escolas públicas da região sul do RN. 

Nosso estudo, ainda em fase de desenvolvimento, tem como objetivo mapear 

dificuldades conceituais e metodológicas de docentes do Ensino Médio e da Educação de 

Jovens e Adultos ao abordarem temas que se vinculam às relações de gênero e suas 
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cristina.lima@ifrn.edu.br 
2 Professor da SEEC/RN, pesquisador do Observatório da Diversidade, emyhistoria@gmail.com 
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variadas expressões, ao corpo – enquanto construção social e história – e à sexualidade, 

seus condicionantes, normas e desvios. Além disso, desejamos analisar, a partir dos 

apontamentos de docentes, a emergência desses temas na escola, suas percepções acerca 

da necessidade de uma Educação Sexual com vistas a promover a igualdade de gênero e 

desnaturalizar as noções de sexo e corpo. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Há muito se tem discutido a construção das identidades de gênero para além das 

características biológicas. Entretanto, é muito fortemente arraigada a noção de 

sexualidade como algo imediatamente natural, cuja manifestação acontece pela força dos 

hormônios, beirando o comportamento instintivo, considerado ou fomentado como 

“normalidade”. Essa percepção, ancorada no sexismo, na negação das dimensões 

políticas e sociais do corpo, está presente nas instituições de ensino e na cultura escolar – 

entendida não somente a partir dos currículos, mas das interações socioculturais que 

compõem as práticas educativas – de forma explícita ou não. 

LOURO (2011) chama atenção para a forma como as escolas efetivamente 

elaboram/oportunizam práticas educativas pautadas na diversidade étnica, de gênero e 

sexual. Cabe perguntar se estamos caminhando para extinção ou mesmo diminuição da 

discriminação, dos silenciamentos e segredos acerca da diversidade sexual. Para autora, 

é importante partir da problematização sobre as identidades, evidenciando a dimensão 

plural dos comportamentos e, principalmente, observar os processos históricos de 

legitimação de determinadas identidades e a fabricação de discursos que condenam o 

diferente ou desviante. 

Jeffrey Weeks mostra que o conceito de sexualidade tem história e que, por conta 

disso, é basilar distinguir sexo, gênero e sexualidade. Assim, o termo sexo faz referência 

as distinções anatômicas apenas, sendo insuficiente para explicar os papeis sociais e 

performances sexuais que assumimos. Gênero, por sua vez, possibilita a compreensão das 

relações de poder que perpassam as definições de masculino e feminino enquanto a 

sexualidade envolve uma “série de crenças, comportamentos, relações e identidades 

socialmente construídas e historicamente modeladas” (WEEKS, 2000, p. 31). Como 

sugere o autor, a sexualidade resulta dos processos de subjetivação e imperativos sociais 
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– explicados por Foucault – que fabricam o corpo e a vida sexual dos indivíduos. 

Nesse sentindo, é importante destacar que as múltiplas formas de vivenciar a 

sexualidade e maneiras de manifestar e refletir desejos são construídas e anunciadas em 

relações de forças, em que discursos e padrões hegemônicos tendem a marginalizar o 

diferente. Por isso, a proposta de uma educação sexual vai muito além de orientações 

sobre uso de preservativos, aulas sobre doenças transmitidas sexualmente ou da 

rudimentar constatação de que se deve respeitar o “jeito de ser” dos colegas, sem nenhum 

rompimento efetivo com o pensamento binário. 

Sobre isso, Furlani (2009) apresenta uma reflexão crítica sobre a Educação sexual, 

separando-a de “orientação sexual”. Ela demonstrou que a adoção do termo “orientação” 

por parte de pesquisadores e educadores, especialmente repercutida pelo Grupo de 

Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual de São Paulo, a partir da década de 1990, 

objetivava um distanciamento de uma “educação sexual” atrelada ao saber médico-

higienista de cunho moral. Entretanto, essa aparente ruptura conceitual produziu um 

efeito controverso de destituir a escola da Educação acerca da sexualidade. Ou seja, uma 

educação sexual não pode ser encarada como competência exclusiva de outras 

instituições / esferas sociais (família, religião, mídia etc.) A escola é essencial nesse 

debate. Reiterando a importância de uma educação sexual desde a infância, ela defende 

que os conceitos de sexo, gênero e sexualidade estejam presentes nos currículos, assim 

como etnia e classe social. Entre outros princípios para uma Educação Sexual nas escolas, 

a autora aponta que “a descoberta corporal é expressão da sexualidade” e que “não deve 

existir qualquer segregação de gênero nos conhecimentos apresentados a meninos e 

meninas” (FURLANI, 2009, p. 46). 

Os conceitos de gênero – enquanto categoria de análise como propôs Scott (1990) 

– e o de sexualidade – enquanto dispositivo, conforme anunciou Foucault (1984) –, são, 

para fundamentar teoricamente a Educação Sexual, tão importantes quanto a noção de 

que o corpo pode e deve ser objeto de análise nas práticas pedagógicas. O historiador 

Durval Muniz de Albuquerque Júnior, estudando as práticas culturais de definição e 

controle da masculinidade, propõe “politizar o corpo”. Ou seja, torná-lo problema e 

“tomá-lo como uma realidade que precisa ser modificada, propor que sejam modificadas 

as formas de pensar que o definem e o constituem, assim como as práticas que o 
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instituem” (ALBUQUERQUE JR. 2010, p. 27). 

A proposição de práticas, conteúdos e abordagens ligadas à Educação Sexual nas 

escolas precisa estar ancorada nos estudos de gênero, corpo e sexualidade. Entretanto, 

conforme indicou César (2009), a Educação Sexual é uma ação política, que se inscreve 

no meio de muitos tensionamentos acerca do lugar da escola e do tipo de educação pública 

que defendemos. Segundo ela, um dos maiores desafios é a “heteronormatividade 

curricular”. Ou seja, a constatação de que nossa sociedade baseada em binômios provoca 

a manutenção de uma matriz curricular heterossexual que se evidencia nos conteúdos e 

nas metodologias. 

 

METODOLOGIA 

No início de 2020 iniciamos uma pesquisa gestada em rodas de conversas formais 

(no Curso de Especialização em EJA no contexto da Diversidade do 

IFRM/Canguaretama) e informais (com colegas professores da rede estadual de ensino) 

sobre os problemas enfrentados por alunos e professores quanto à aceitação da 

sexualidade e do corpo. Vieram à tona muitos relatos de sofrimento de alunos vítimas de 

agressões verbais, abusos sexuais, meninas que abandonaram o Ensino Médio por 

exigência de seus companheiros, alunas que se mutilavam, diagnósticos de depressão 

porque a família não aceitava a orientação sexual. No meio desse inventário de problemas 

e dores, a constatação de que as escolas precisam atender às demandas com relação à 

diversidade sexual, ao corpo e à igualdade de gênero. 

Fomos interrompidos pela pandemia e as entrevistas planejadas foram 

desmarcadas. No final do ano, retomamos o levantamento por meio de formulário 

eletrônico, com questões de múltiplas escolhas. Contactamos, até o momento, 19 

professores que atuam em escolas da região sul do RN. Nosso foco foram os docentes de 

Ciências Humanas. 

Os primeiros contatos nos permitiram formular as perguntas acerca da Educação 

Sexual, numa perspectiva qualitativa. A intenção, mais do que ampliar o número de 

professores ou outros profissionais da educação nesta pesquisa, é aprofundar, a partir dos 

pressupostos da História Oral (FERREIRA; AMADO, 2001) nossas perguntas 

norteadoras sobre identidades de gênero, pedagogias do corpo, práticas docentes, inclusão 
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e diversidade, além de percursos formativos dos docentes, seus desafios e impedimentos 

com relação à Educação Sexual. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

É emblemático o desconforto demonstrado por alguns docentes com relação à 

Educação Sexual. Entre as respostas que pudemos coletar ao longo da pesquisa, algumas 

preocupações foram recorrentes quando inquerimos acerca das maneiras de abordar ou 

não as temáticas relativas à sexualidade, às relações de gênero e ao corpo. A maior parte 

dos professores e professoras consultados (40%) afirmou que só trata dessas questões de 

forma indireta ou quando surge algum problema em suas turmas, como repetição de 

preconceitos ou intolerância. Notou-se que várias pessoas mencionaram carências 

formativas para lidar com esses temas em sala de aula. As leituras, apropriações dos 

conceitos ou mesmo pesquisas pontuais em sítios da internet ainda são, numericamente, 

inexpressivas no cotidiano de muitos docentes. 

É oportuno chamar atenção para um dado significativo sobre a percepção da 

Educação Sexual entre alguns professores do Ensino Médio e da EJA: 20% dos docentes 

contatados pela pesquisa informaram que não tratam desses temas por considerar fora de 

sua área de atuação. Considerando que o público-alvo foi professores de Ciências 

Humanas (História, Sociologia, Filosofia, Geografia), é possível presumir uma não 

relação entre os conteúdos dos componentes curriculares com a utilização de conceitos 

norteadores de uma Educação Sexual. Outro fator preponderante é a opinião de que as 

aproximações mais relevantes sobre o corpo têm a ver com saúde e doenças, drogas, 

gravidez e aborto. Assim, seriam temas mais apropriados às Ciências Naturais. 

Uma narrativa em específico demostra alguns receios em tratar abertamente de 

questões consideradas “polêmicas”. Ao tratar de população e planejamento familiar em 

aula de Geografia, o professor preferiu não mencionar as discussões em torno da 

legalidade do aborto no Brasil para não “incomodar” os estudantes evangélicos. Ao tratar 

do tema aborto em aula de Sociologia, outro docente dividiu a turma para pesquisar 

argumentos contra e a favor da descriminalização do aborto. Contudo, para evitar 

“brigas”, após a apresentação dos dois grupos, não houve, em sua aula, uma verticalização 

do debate e nem um tratamento mais detido sobre as diferenças entre dados 

científicos/estatísticos e explicações morais/religiosas para o tema estudado. 
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Ao lado das dificuldades teóricas e metodológicas, existem também 

impedimentos por parte dos gestores escolares em acolher os pressupostos políticos e 

educacionais da Educação Sexual. Em relato sobre a “Semana Cultural” promovida em 

uma escola da cidade de Tibau do Sul, uma professora fez notar as intervenções da direção 

da escola quanto aos temas que cada sala poderia abordar. Surgiram temáticas relativas à 

importância da tecnologia e das comunicações, à produção e consumo de alimentos, bem 

como à diversidade religiosa no Brasil. O tema da diversidade sexual foi censurado pela 

gestão, argumentando a falta de maturidade dos alunos para tratar do assunto. A diretora 

que promove celebrações religiosas na escola – a exemplo da novena no mês de maio – 

também teria impedido a presença de um pai de santo na roda de conversa sobre religiões 

brasileiras, que aconteceu com um seminarista da Igreja Católica e um pastor. 

Esta pesquisa tem demonstrado que, embora se verifique o interesse dos alunos e 

a indicação dos professores da necessidade de estimular o estudo da diversidade sexual e 

das relações de gênero, a Educação Sexual é uma lacuna na formação dos estudantes, 

considerando a escassez de tempo para que os professores estudem, a necessidade de 

formações continuadas, a falta de gestão democrática nas escolas, além das pressões 

políticas e religiosas que incidem sobre as práticas pedagógicas. 

 

CONCLUSÕES  

É possível falar de uma Educação Sexual nas escolas? O contato com professores 

de escolas públicas na região do litoral sul do RN, da Área de Ciências Humanas e 

Sociais, sujeitos dessa pesquisa, possibilitou o mapeamento de dificuldades de cunho 

teórico-metodológico e de caráter político na efetivação de práticas pedagógicas que 

abordem a diversidade sexual, os comportamentos de gênero, as identidades e a 

construção social dos corpos. 

A Educação Sexual ainda caminha muito lentamente nas escolas, que se debruçam 

sobre os temas em situações emergenciais, adotando alguns paliativos. O receio de 

adentrar epistemologicamente as questões do corpo e da sexualidade, ainda considerados 

tabus, aliado à falta de estrutura (atendimento psicológico, formação de professores, 

tempo e espaços de planejamento) e às maneiras pouco democráticas de gerir nossas 

instituições de ensino torna a Educação Sexual algo distante e vago nas escolas públicas, 
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especialmente em tempos de acentuado autoritarismo, intolerância e de defesa da 

heteronormatividade. 
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O PROCESSO DE CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COMISSÃO 

PERMANENTE DE POLÍTICAS DA IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL DO 

INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS DE 2016 - 2018 
          

Deusilene da Conceição1;  Kamila Evelyn Martins Marques2 

INTRODUÇÃO 

O objetivo deste estudo foi analisar o processo de criação e implementação da 

Comissão Permanente de Políticas da Igualdade Étnico-Racial do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás de 2016 a 2018. Este estudo objetivou verificar 

quais foram as ações desenvolvidas neste período e a sua relação com as políticas públicas 

nacionais que visam à promoção das relações étnico-raciais.  

O tema deste estudo se insere na perspectiva das relações étnico-raciais e tem 

como objeto de estudo a comissão institucional. Trata-se de um tema que vem adquirindo 

expressiva notoriedade tanto no aspecto social, acadêmico, político quanto educacional 

brasileiro, devido a um processo de criação de diversas leis e discussões nos últimos anos 

e, sobretudo, do papel significativo do movimento negro como agente de difusão das 

questões raciais na sociedade.  

No entanto, se faz necessário pensar que, nesse movimento de crescentes 

conquistas e ressignificações sobre as relações étnico-raciais no contexto brasileiro, é 

mais que urgente o estudo e o aprofundamento sistematizado das questões que implicam 

tal temática, visto que, o Brasil é considerado um país estruturalmente racista, com índices 

altos de desigualdade racial. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Na discussão sobre o negro no Brasil, em suas diferentes perspectivas - histórica, 

social, antropológica, política e educacional - torna-se inevitável o estudo minucioso 

sobre a constituição do povo brasileiro e os seus desdobramentos até os dias atuais. Tendo 

suas bases fincadas sob o regime escravocrata e sendo o último país do ocidente a abolir 

a escravidão, o Brasil após a abolição, ocorrida no ano de 1888, não trouxe de fato um 

projeto de integração dos ex-escravizados à sociedade. 

Mas o que a sociedade brasileira vem construindo, do ponto de vista legal, para 

 
1  Especialista em Políticas e Gestão da Educação Profissional e Tecnológica, pelo Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Goiás/Câmpus Goiânia. E-mail: dheuselene789@hotmail.com.  
2  Mestranda em Educação pela Universidade Federal de Catalão. E-mail: kamilaevilyn@gmail.com. 
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construirmos esse modelo antirracista de sociedade? A criação e implementação de 

políticas de ações afirmativas, tais como as cotas raciais, a lei n.º 10.639/03; a lei n.º 

7.716/89, lei n.º 12.288/10; lei n.º 12.711/12; dentre outras, são fundamentais e 

necessários, principalmente quando está alinhado a um projeto de sociedade antirracista. 

Alguns avanços e conquistas podem ser apontados no campo jurídico e educacional, 

como exemplo, a lei n.º 7.716 de 1989 (lei Caó) que transformou o racismo em crime, foi 

e ainda é um aparato legal importante para a população negra.  

Outro instrumento legal importante é o Estatuto da Igualdade Racial, instituído 

pela Lei n.° 12.288/2010, que buscou garantir à população negra a igualdade de 

oportunidades e mecanismos para combater o racismo e a discriminação racial. 

Posteriormente, com as efervescentes discussões acerca das ações afirmativas, é aprovado 

em 2012 a Lei n.º 12.711/2012, que ficou conhecida como a Lei de Cotas, considerada 

uma ação afirmativa do Estado brasileiro, é uma política de ação afirmativa que garante 

democratização do ensino superior a grupos que foram excluídos historicamente.  

Em 2003 há outro avanço com a lei n.º 10.639 que estabelece as “diretrizes e bases 

da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 

obrigatoriedade da temática: “história e cultura afro-brasileira”, ou seja, o que antes era 

tratado como uma escolha pedagógica, passa a ser obrigatório nos currículos das redes de 

ensino. Cabe sinalizar ainda que, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação n.º. 9.394/96, 

foi omissa por 7 anos quanto ao tema sobre as questões étnico-raciais, sendo incluído 

apenas em 2003 a lei n.º 10.639 e que posteriormente, a partir da lei n.º 12.796, de 2013. 

Já no âmbito do nosso locus de pesquisa, temos a criação da Comissão Permanente 

de Políticas da Igualdade Étnico-Racial do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Goiás3. O IFG é uma instituição de educação superior, básica, profissional, 

pluricurriculares e multicampi, especialista na oferta de educação profissional e 

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. Por se tratar de uma instituição 

educacional pública que possui suas diretrizes e sua função social alicerçada na formação 

integral e omnilateral do sujeito, o IFG possui ainda, seus princípios pautados na busca 

pela qualidade social de educação, na perspectiva de construir uma sociedade solidária, 

inclusiva e justa. Neste sentido, a instituição, com o objetivo de atingir um dos seus vários 

 
3 A instituição foi criada a partir da Lei n.° 11.892 em 2008. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.288-2010?OpenDocument
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princípios e metas postulou a criação da Comissão Permanente de Políticas da Igualdade 

Étnico-Racial (CPPIR), sua criação deu-se com objetivo de formular, coordenar, articular 

e acompanhar a efetivação das políticas institucionais para a promoção da igualdade 

étnico-racial.  

Esta comissão se efetivou a partir da Resolução n.º 21, no dia sete de dezembro 

do ano de 2015 estabelecendo-se como uma instância permanente do IFG, que busca 

romper com os estereótipos, estigmas e inferiorização étnica, racial, social e econômica 

da população negra. Foi a partir do Plano de Desenvolvimento Institucional4 (2012 - 

2016) que estabelece no tópico Política Institucional voltada para Igualdade Étnico-

Racial a necessidade e a importância de haver uma comissão própria sobre as questões 

de diversidade e pluralidade étnico-racial no Instituto Federal de Goiás e na sociedade. O 

documento aponta a relevância da instituição em se responsabilizar, reconhecer e 

valorizar a diversidade étnico-racial e cultural, visto que a mesma contribui na construção 

de uma sociedade inclusiva, plural e antirracista.  

A resolução foi motivo de amplo debate e a aprovação do regulamento trouxe em 

seus objetivos, os princípios norteadores e a organização das eleições foram frutos desses 

debates que perdurou até a aprovação da Resolução CONSUP/IFG de n.º 021 que outorga 

o regulamento da CPPIR do Instituto Federal de Goiás. Apesar de ser um documento 

recente no âmbito do IFG, o documento em sua materialização demonstra querer buscar 

um comprometimento com a efetivação de várias ações institucionais, tais como a 

organização de eventos sobre a temática, seminários, grupos de estudos, a obrigatoriedade 

da disciplina de Educação para as relações étnico-raciais em todas as modalidades de 

ensino, atividades integradas, reuniões, discussões, dentre outras ações que devem ocorrer 

nos 12 câmpus do IFG.  A CPPIR é composta5 por 1 servidor do quadro efetivo de cada 

 
4 O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Goiás (IFG) é o documento que identifica a Instituição no que diz respeito ao seu papel social, à sua 

filosofia de trabalho, às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura organizacional e às 

atividades acadêmicas que desenvolve. O PDI é também o documento que orienta o planejamento da 

Instituição no período de sua abrangência (2012-2016), identificando as ações e atividades a serem 

desenvolvidas tanto no plano acadêmico quanto administrativo. 
5 Os dados foram retirados do site da Comissão Permanente de Políticas da Igualdade Étnico-Racial do Instituto 
Federal de Goiás- https://www.ifg.edu.br/comissoes/cppir?showall=&start=1 acessado: 15/07/2019 às 21horas 
30min. 

https://www.ifg.edu.br/comissoes/cppir?showall=&start=1
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câmpus6; 1 servidor da reitoria; 1 representante estudantil de cada câmpus; 2 

representantes da sociedade civil, sendo preferencialmente de algum movimento negro 

ou indígena, cada membro titular tem direito a um suplente, totalizando 41 integrantes 

que compõem a CPPIR do Instituto Federal de Goiás. 

   

METODOLOGIA 

A abordagem qualitativa compôs a matriz metodológica deste trabalho 

investigativo. Tal abordagem tem como preocupação a análise critico/reflexivo do objeto 

que está sendo investigado, buscando compreender os motivos e as causas do fenômeno, 

sobretudo, nos aspectos históricos, sociais e culturais, econômicos que permeiam o 

objeto. Partindo deste pressuposto a pesquisa em tela teve como objetivo analisar através 

de entrevistas semi-estruturadas, três membros da comissão (CPPIR), com o intuito de 

compreender como se deu o processo de criação e implementação da CPPIR do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás e as ações desenvolvidas no período 

de 2016 a 2018 na universidade.  

As entrevistas foram realizadas com três integrantes da CPPIR do Instituto Federal 

de Goiás. Dois entrevistados do campi Goiânia, sendo um (1)  docente, (1) discente e um 

(1) servidor técnico-administrativo do campi Goiânia Oeste. As entrevistas foram 

realizadas no mês de julho e agosto de 2019 e para tal análise e registro foi utilizado o 

recurso de gravação de áudio para o armazenamento dos dados coletados. Os 

entrevistados não serão identificados (anonimato) de forma a preservar a identidade 

pessoal.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O estudo traz como resultados e discussões as entrevistas realizadas. Percebemos 

por meio das falas dos entrevistados que, em relação ao reconhecimento de sua identidade 

estética e da sua consciência racial percebeu-se de forma tardia. A negritude brasileira 

historicamente foi associada a atributos negativos e a inferiorização de suas 

manifestações, com base na cor da pele, em um tipo de código estético excludente, que 

 
6 Campus Anápolis, Campus Formosa, Campus Goiânia, Campus Itumbiara, Campus Jatai, Campus Senador Canedo; 
Campus Luziânia; Campus Uruaçu; Campus Uruaçu; Campus Aparecida de Goiânia; Campus Cidade de Goiás; Campus 
Águas Lindas; Campus Goiânia Oeste e Campus Valparaíso. 
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prevaleceu nos processos de colonização e expansão do capital e perdurou na sociedade.  

A partir de um lugar de prestígio econômico, social e cultural foi sendo produzido 

e reproduzido por um grupo branco, o discurso negativo, constituindo e legitimando uma 

visão em que negro e a negritude carregavam o peso da escravidão. A hegemonia social, 

política e econômica deste grupo possibilitou que este discurso se enraizasse na sociedade 

na forma de uma verdade. Em consequência desse discurso, foi-se formulando as 

hipóteses de que a população negra seria inferior á branca. Com isto as diferenças raciais 

e sociais brasileiras foram sendo enunciadas de um lugar de privilégios e de normas 

sancionadas pela cultura hegemônica branca.  

        Outro ponto relevante identificado nas falas dos entrevistados, diz respeito 

ao papel significativo dos movimentos negro dentro e fora da instituição. A militância 

dos movimentos negros junto ao sistema educacional e a sociedade representa uma 

intervenção significativa na ampliação do debate, acerca da educação. Gomes (2017) 

afirma que o movimento negro é um dos principais atores políticos que reeduca a 

sociedade, é um ator político, agente de difusão sobre as questões raciais na sociedade. 

Outro fator mencionado nas entrevistas trata do papel da gestão. Este ponto está 

intimamente ligado com o caráter político dos sujeitos que pleiteiam os cargos de gestão 

na instituição, notou-se por meio das falas, que existe na academia uma disputa de 

interesses na qual certas temáticas são preteridas em razão do caráter político gestor. 

Neste sentido, a comissão em certos momentos se esbarra na estrutura da instituição, sua 

gestão, que de fato, segundo as falas dos entrevistados, não viabilizava a temática 

tampouco as condições objetivas e financeiras impossibilitando o avanço da política 

institucional.  

 Pelas entrevistas percebeu-se também que, apesar da instituição garantir em seus 

documentos institucionais (resoluções, plano de trabalho da CPPIR, PDI, dentre outros) 

o reconhecimento e a valorização da temática que na materialização verificou-se um 

distanciamento por parte de alguns sujeitos integrantes da comissão que, no início da 

criação da CPPIR, se mostraram comprometidos com a pauta, porém com advento de 

uma nova conjuntura política neoliberal se viram em um terreno propício conservador 

para se revelarem e desmerecer as diversas pautas da comissão.É importante ressaltar que 

projetos educacionais, comissões, aparatos legais, eventos, reuniões, grupo de estudos 
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dentre outras ações são avanços para as instituições educacionais, mas não garantem de 

fato o combate contra o racismo e a discriminação da população negra na prática, dado 

que, as leis por si só não trazem uma transformação social.  

Os entrevistados ressaltaram a relevância da CPPIR no IFG, que a mesma 

possibilitou a ampliação do debate, do reconhecimento e da valorização das relações 

étnico-raciais na academia. Outro avanço mencionado foi, o papel significativo e 

formador do Núcleo de Estudos Gênero, Raça e Africanidades NEGRA IFG7 (coletivo) 

que ocorre quinzenalmente e conta com a participação da comunidade externa, dos 

discentes, docentes e servidores do IFG.  

O Encontro de Culturas Negras também foi um ponto ressaltado pelos 

entrevistados. O evento anual iniciado em 2014 é um espaço institucional que visa a 

culminância, o aprofundamento do debate, a socialização de trabalhos acadêmicos e 

atividades acadêmicas e culturais (conferências, mesas de diálogos, rodas de conversas, 

comunicações) acerca das relações étnico-raciais. Além deste evento são realizados nos 

diversos campus do IFG seminários, palestras, reuniões da CPPIR e discussões sobre a 

temática.  

 

CONCLUSÕES 

Passos já foram dados sob a ótica legal e jurídica, mas é preciso reconhecer que a 

temática das relações étnico-raciais ainda tem sido relegada no Brasil, às vezes ficando 

em segundo plano. A academia, em muitas situações, não consegue lidar com o racismo, 

e acaba por reforçar estigmas e estereótipos enraizados na sociedade. De acordo com 

Gomes (2017), “a escola privilegia um padrão de ensino de aluno(a) e professor(a) ser 

seguido. Um padrão que incorpora uma noção de homem, de mulher e de sujeito social”. 

Segundo a autora estes padrões eurocêntricos foram sendo constituídos e mantidos ao 

longo da história do Brasil, portanto, não serão rotos em um curto espaço de tempo. 

 Estas ações devem pautar nos princípios éticos e na condução de uma educação 

democrática e antirracista em sua veracidade. Não há dúvida que estas mudanças de 

 
7 É um grupo de pesquisa, estudo, extensão e acolhimento das pessoas negras dentro da academia, trata-se 

de um fortalecimento mutuo na qual as pessoas que frequentam o grupo se reconhecem, se acolhem, se 

fortalecem e compartilham de conhecimentos teóricos e vicários na tentativa de descolonizar os currículos 

e os espaços acadêmicos, para que na coletividade enfrentem e lutem contra o racismo estrutural da 

academia e em outros espaços. 
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posturas, como um ato político, em muito contribuirão para dar novo sentido e significado 

ao trabalho pedagógico e para ampliação, reconhecimento e valorização da educação das 

relações étnico-raciais na academia. É importante ressaltar que para que as novas 

legislações chegassem a ser sancionadas, a militância dos movimentos negros junto, ao 

sistema educacional, atuou com uma intervenção significativa na ampliação dos debates, 

na busca por reparação de direitos historicamente negados a esta população.  

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Diretrizes Curriculares para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. Parecer 

CNE/CP3/2004. 
 
BRASIL. Lei n. 11.892/2008, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de 

Educação Profssional, Científca e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Diário Ofcial da União, Brasília, DF, 30 

dez. 2008. 
 
BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. 

BRASIL. Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010. 

BRASIL. Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989. 

 
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
 
BRASIL. Lei nº. 12.711, de 29 de agosto de 2012.  
 
BRASIL. Plano de Desenvolvimento Institucional 2012-2016. Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Goiás. 2011. 
BRASIL. Resolução n° 1, de 17 de junho de 2004. Brasília: Ministério da Educação e Cultura, 

2004. 

 
GOMES, Nilma Lino. Educação cidadã: etnia e raça: o trato pedagógico da diversidade. In 

CAVALLEIRO, Eliane (org). Racismo e anti-racismo na educação: repensando nossa escola. São 

Paulo: Summus, 2001. 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

A CONTRIBUIÇÃO DOS PROTOCOLOS DE AVALIAÇÃO 

COMPORTAMENTAL NO MAPEAMENTO DE HABILIDADES PARA 

CONSTRUÇÃO DO PLANO DE ENSINO INDIVIDUALIZADO (PEI) 
          

Miguel Ferreira Júnior 

 

INTRODUÇÃO 

O Censo Escolar 2017 revela alguns dados expressivos a respeito do aumento 

considerável de crianças e adolescentes com transtornos do neurodesenvolvimento 

matriculados, nos últimos anos, em escolas de rede pública (BRASIL, 2018). Estudos 

evidenciam que, a qualidade de ensino e o progesso acadêmico desses alunos acaba não 

mostrando avanços significativos em seu desempenho escolar. As variáveis que podem 

estar lentificando a evolução desses alunos são: a formação não focada dos docentes de 

ensino infantil, fundamental e médio e os currículos não adaptados (na maioria dos casos) 

promovidos pelas instituições (NEVES et al., 2014). 

Frente a essas dificuldades, o Plano de Ensino Individualizado (PEI) foi planejado 

para preparar um cronograma de ensino frente ao repertório comportamental do aluno, 

pré visualizado mediante avaliações de mapeamento de habilidades. O PEI tem como 

função descrever quais habilidades o educando já possui, enumerar os objetivos a serem 

trabalhados por um determinado período (levando em consideração o currículo 

estabelecido para o ensino regular), sempre objetivando trabalhar capacidades que são 

pré-requisitos para outras mais sofisticadas (SMITH, 2008). 

Para a formulação do PEI é necessário realizar uma avaliação que consiga 

identificar quais habilidades estão mais deficitárias no repetório do aluno, o que para 

Cooper, Heron e Heward (2007, p.49) essa parte “é considerada um elemento 

fundamental em um modelo de intervenção sistemático que inclui: avaliação, 

planejamento, implementação e análise”. 

Diante disso, é de ser perguntar quais os instrumentos de avaliação 

comportamental que podem contribuir para o estabelecimento de objetivos e formulação 

completa do Plano de Ensino Individualizado. 

Sabe-se que, sem o estabelecimento de metas claras e possíveis de alcançar para 

os indivíduos com Transtorno do Neurodesenvolvimento o ganho acadêmico desses 

alunos são mínimos em comparação aos ganhos que poderiam obter caso existisse um 

plano individualizado de ensino. Dessa maneira, o objetivo do presente trabalho é de 
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esclarecer qual o papel das avaliações comportamentais e explorar alguns instrumentos 

de avaliação comportamental que podem contribuir para produção do PEI. 

A hipótese é que os instrumentos de avaliação fornecem dados importantes a 

respeito dos comportamentos deficitários do aluno para elaborar o plano de ensino. Além 

disso, acredita-se que esses instrumentos forneçam mais visibilidade em relação ao 

repertório atual do aluno. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Os instrumentos de avaliação comportamental possuem como princípios regentes 

os da Análise do Comportamento (ciência que estuda o comportamento, suas funções e 

formas de modificá-los). Diante disso, Sella e Ribeiro (2018) afirmam que a função desses 

protocolos de avaliação não é apenas de identificar os pontos fortes e fracos dos alunos e 

sim definir quais as funções de determinados comportamentos que ocorrem durante as 

atividades que podem atrapalhar o processo de aprendizagem. 

Cooper et al. (2007) afirmam que o papel dessas avaliações é agir como um funil: 

coletar informações gerais no princípio e ir se aprofundando em cada passo em que 

avança a avaliação, porque assim é possível visualizar a criança como um todo e não 

como uma parte. 

Oliveira et al. (2005) relatam que o processo da avaliação comportamental ocorre 

em três fases, sendo elas: escolha e exposição dos comportamentos-problemas (sendo 

esses comportamentos em alta ou baixa frequência), seleção de objetivos e procedimentos 

específicos para trabalhar com o comportamento-alvo; e a última é a análise e 

acompanhamento desses procedimentos. 

 

METODOLOGIA 

O presente trabalho trata-se de uma revisão integrativa da literatura, uma 

abordagem metodológica ampla em inclusão de estudos experimentais e não-

experimentais com o objetivo de compreender de forma completa o fenômeno em análise 

(SOUZA; SILVA; RACHEL, 2010). A seleção dos artigos se efetuou mediante análise 

de títulos e resumos de obras completas colhidos de publicações de autores de referência 

na área, nas bases de dados Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), Periódicos Eletrônicos 

em Psicologia (PEPSIC) e Periódico da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de 
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Nível Superior (CAPES).  

Os critérios de inclusão utilizados foram de obras publicadas sem delimitação de 

tempo (levando em consideração o fato de existirem protocolos de avaliações antigos) 

que forneçam a obra completa na internet ou disponível pela fonte original, escritos nos 

idiomas português e inglês. Trabalhos de origem primária ou revisão da literatura em 

estrutura de artigos científicos, livros e teses revisadas e aprovadas. Ocorreu a exclusão 

de obras em formato de resumos de eventos sem obra completa disponibilizada e 

materiais com acesso pago. 

Foram selecionados 47 artigos baseados nos títulos e após leitura dos resumos 

apenas 19 elegidos para fundamentar o trabalho em questão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para melhor vizualiação dos resultados vão ser estabelecidos três tópicos 

expondo explicações a respeito de três avaliações comportamentais e suas principais áreas 

acadêmicas. 

1. VBMAPP (Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement 

Program; Sun-dberg, 2014) 

O VBMAPP é um instrumento de avaliação que pode ser utilizado como um guia 

curricular de ensino e como esquema de acompanhamento do desenvolvimento de 

repertório de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento e outros distúrbios do 

desenvolvimento.  A avaliação possui cinco componentes no qual cada um avalia uma 

área específica, sendo uma delas a avaliação dos marcos de desenvolvimento que contém 

170 marcos que podem ser mensuráveis e que são divididas em três níveis: nível 1 (0 a 

18 meses), nível 2 (18 a 30 meses) e nível 3 (30 a 48 meses). Cada área avalia domínios 

esperados para a idade (MARTONE, 2014). 

O VBMAPP avalia em qual nível do desenvolvimento a criança está no momento 

da avaliação. A respeito das habilidades escolares mais comuns, o nível 2 e 3 avaliam as 

habilidades do aluno em seguir rotinas de classe e habilidades em grupo. Além disso, o 

nível 3 também avalia as habilidades básicas de leitura, escrita e matemática. Cada marco 

é descrito operacionalmente, ou seja, há uma indicação pormenorizada do que o marco 

deve medir, os materiais necessários, exemplos e os critérios de pontuação (Figura 1) 
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(MARTONE, 2014). 

Figura 1: Protocolo VBMAPP, marco 12 do domínio de leitura.

 
 

2. ABLLS-R (The Assessment of Basic Language and Learning Skills; 

Partingon e Sundberg, 1998) 

A ABLLS-R ou Avaliação de Linguagem Básica e Habilidades de Aprendizado, 

é um instrumento que analisa cerca de 544 tarefas que possuem papéis fundamentais nas 

áreas de comunicação e aprendizagem do aluno. O protocolo pode ser preenchido por 

pais, professores e outros profissionais desde que tenham conhecimento em Análise do 

Comportamento. O guia da ABLLS-R também apresenta informações e estratégias 

necessárias para contribuir no desenvolvimento do Programa de Ensino Individualizado 

(PARTINGTON; SUNDBERG, 1998). 

Ainda segundo Partington e Sundberg (1998), nas tarefas da área acadêmica pode-

se encontrar domínios de intruções em grupo, seguir rotinas de classe, leitura, matemática, 

escrita, ortografia, motora fina e grossa. Em cada área encontra-se as seguintes 

informações: código da atividade, pontuação, nome da atividade, descrição do objetivo, 

uma pergunta e um exemplo para auxiliar na compreenssão da atividade e os critérios de 

pontuação (tabela 1).  

ATIV. NOTA NOME 

DA ATV. 
OBJETIVO DA 

ATV. PERGUNTA EX. CRITERIO 

R7 

0  1  2  3  4 

0  1  2  3  4 
0  1  2  3  4 

0  1  2  3  4 

Nomear 

números 

O aluno será 

capaz de 

nomear 

números até 

100. 

O aluno 

consegue 

nomear 

números? 

  

  4= consegue nomear 

números até 100, 3= 

consegue nomear números 

até 30, 2= consegue 

nomear números até 20, 

1= consegue nomear 

números até 10. 
Fonte: ABLLS-R Protocolo traduzido; Partington, 2012. 

 

3. AFLS (Assessment of Functional Living Skills; Partigton & Mueller, 2012) 
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De acordo com Silva (2017) a AFLS (traduzida para Avaliação das Competências 

de Vida Funcional), possui a mesma estrutura da ABLLS-R mudando apenas os objetivos. 

A AFLS também é um sistema de rastreamento de habilidades que contribui para a 

formulação curricular do PEI. Possui seis protocolos, sendo eles: habilidades de vida 

básica, habilidades domésticas, habilidades de participação na comunidade, habilidades 

vocacionais, habilidades de vida independente. Incluso a esses está o protocolo de 

habilidades escolares. Todos esses buscam avaliar as habilidades mais funcionais do dia 

a dia do indivíduo (tabela 2). 

O protocolo de habilidades escolares consegue fornecer dados relevantes a 

respeito do repertório do aluno frente aos domínios de: funcionamento da sala de aula, 

rotinas e expectativas, refeições na escola, habilidades sociais, tecnologia, conhecimento 

comum, habilidades acadêmicas básicas e aplicações acadêmicas. Cada uma dessas oito 

áreas são avaliadas de maneira gradativa para saber em quais situações o aluno está 

apresentando mais dificuldade em alcançar um desempenho esperado para o 

desenvolvimento  (SILVA, 2017). 

Tabela 2: Protocolo AFLS, marco 12 da área de rotinas e expectativas de sala. 

ATIV. NOTA NOME 

DA ATV. 
OBJETIVO 

DA ATV. 
PERGUNTA EX. CRITERIO 

  
AA1 

  
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 

Vira as 

páginas de 

um livro 

para uma 

específica 

O aprendiz irá 

virar as páginas 

de um livro 

para  qualquer 

uma 

especificada 

mediante 

solicitação 

O aprendiz 

vira as páginas 

de um livro 

para uma 

específica?  

  2= vira as páginas 

de um livro para 

uma específica 

quando recebe a 

instrução de 

forma coletiva, 

1= vira as páginas 

de um livro para 

um número ou 

imagem 

específicos 

somente mediante 

estímulos verbais  

Fonte: AFLS Protocolo traduzido, Partington e Mueller, 2012. 

CONCLUSÕES 

Tentando responder a pergunta inicial de quais os intrumentos de avaliação 

comportamental que podem contribuir para a formulação do PEI, observou-se através das 

análises críticas das obras que essas avaliações podem facilitar e nortear o educador a 

estabelecer objetivos possíveis de alcance para o aluno. Algumas avaliações, como é o 
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caso do VBMAPP, ABLLS-R e AFLS, são instrumentos que mapeiam as habilidades 

acadêmicas e sociais do aluno, mostrando os comportamentos deficitários do repetório 

do mesmo. 

Foi observada uma escassez de material na literatura que tratem de avaliações 

comportamentais focadas na produção do PEI. Diante disso, faz-se necessário que a 

comunidade científica busque estudar e conhecer ainda mais esse assunto para contribuir 

adequadamente para formulação do Plano de Ensino Individualizado e assim, 

consequentemente, no desenvolvimento das crianças e adolescentes com transtornos do 

neurodesenvolvimento. 
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A IMPORTÂNCIA DA INTERVENÇÃO DA PSICOPEDAGOGIA 

INSTITUCIONAL NO DIAGNÓSTICO DAS DIFICULDADES NO PROCESSO 

DE APRENDIZAGEM DO INDIVÍDUO 

 
Gabriela de Oliveira Godeiro Maia1 ; Adriana Fernandes Ferreira2 

 

INTRODUÇÃO 

 A Psicopedagogia é um campo do saber que estuda as questões 

relacionadas ao não-aprender em algumas crianças, a área se preocupa com a 

aprendizagem humana e busca garantir que todos tenham as condições necessárias para 

garantir o seu desenvolvimento cognitivo, social, cultura, etc. As técnicas e métodos 

aplicados pela psicopedagogia visam uma intervenção psicopedagógica que possa 

culminar na solução de problemas relacionados à aprendizagem. 

            Assim, como acontece a intervenção do psicopedagogo institucional no 

processo de aprendizagem dos educandos? Pretendemos investigar a contribuição do 

psicopedagogo para o diagnóstico e intervenção nas dificuldades de aprendizagem dos 

alunos, na E.M.E.F. Professora Terezinha Garcia Pereira, Brejo do Cruz-PB, uma vez que 

a importância de um profissional especializado na área da psicopedagogia na escola é 

essencial, pois, temos um grande número de alunos com dificuldades no processo de 

aprendizagem, e os professores e gestores não estão sabendo diagnosticar, identificar, 

intervir de maneira correta e adequada com cada criança que se encontra nos níveis de 

desenvolvimento. 

Nosso objetivo é divulgar o papel do psicopedagogo como um profissional 

essencial na instituição e parceiro da comunidade escolar no processo de ensino 

aprendizagem, facilitando, orientando e identificando dificuldades que possam ser 

superadas, acreditando no desenvolvimento do aprendente, intervindo junto com eles. 

 A pesquisa justifica-se devido a necessidade de analisar a importância da 

intervenção  

da psicopedagogia institucional nas dificuldades dos alunos, uma vez que a 

atuação desse profissional tem sempre como objetivo promover o desenvolvimento, seu 

papel é analisar e assinalar os fatores que favorecem, intervém uma boa aprendizagem, 

 
1 Mestranda, World University Ecumenical - WUE-w, gabriela_godeiro@hotmail.com 
2 Mestranda, World University Ecumenical - WUE-w, ffadri@yahoo.com.br 
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propõe e ajuda o desenvolvimento dos projetos favoráveis a mudanças. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Quando a criança se desenvolve de uma forma muito diferente das outras crianças 

da  mesma idade e/ou não consegue aprender, a família e profissionais da educação da 

instituição onde ela está inserida podem supor que ela tenha alguma deficiência, déficit, 

transtorno, distúrbio, altas habilidades ou atraso em seu desenvolvimento. Na maioria das 

vezes, as crianças se encontram com alguma dificuldade de aprendizagem que de maneira 

adequada com atividades, avaliações e intervenções podem superar essa barreira e 

conseguir se desenvolver de acordo com as demais crianças de sua idade. 

Por isso é essencial e importante um profissional na área da psicopedagogia na 

escola para pesquisar, estudar e identificar o que realmente cada criança tem quando 

apontada pelos profissionais da educação ou familiares, um de seus objetivos segundo 

Ferrari (2012), é ajudar a família, professores e alunos orientando em suas atividades 

educativas e compreendendo o quadro que aquela criança se encontra, com suas 

dificuldades, anseios e sintomas.  

Para enfrentar e superar a maioria das dificuldades existentes na instituição é 

necessário e importante saber utilizar estratégias educacionais na prática educativa que 

favoreçam o desenvolvimento do aluno. A aprendizagem acontece quando são 

estabelecidas conexões do novo conteúdo com o conhecimento que o aluno já possui, esta 

interação não é uma simples associação, é o que irá modificar o conhecimento já existente 

transformando-o pelo aluno. Munari (2010, p. 37) descreve que Piaget em sua teoria 

defende: 

[...] podemos conceber a inteligência como o desenvolvimento de uma 

atividade assimiladora cujas leis funcionais são dadas desde a vida 

orgânica e cujas estruturas sucessivas que lhes servem de órgãos se 

elaboram por interação entre ela e o meio exterior (MUNARI, 2010, p. 

37) 
 

Os profissionais da educação devem vencer uma serie de preconceitos e 

resistências de que alguns alunos são mais inteligentes ou mais bem dotados que outros, 

de que o fracasso escolar é uma fatalidade, é preciso diferenciar, encontrar estratégias 

para trabalhar com os alunos mais difíceis, com dificuldades, aceitar o desafio de tentar, 

conhecer o aluno e buscar soluções 
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A psicopedagogia assume o compromisso com a melhoria da qualidade de ensino, 

na reconstrução de seus próprios modelos de aprendizagem, levando todos a se 

perceberem como aprendizes, que possam rever suas metodologias, ações, o currículo 

escolar e seus modelos de ensino, como expõe Romcy (2014, p. 51) sobre o papel do 

psicopedagogo “Cabe ao psicopedagogo, explicitar, no diagnóstico, as condições de 

aprendizagem do indivíduo, identificando as áreas onde ele apresenta competência e 

aquelas onde tem dificuldades”  

Profissional especializado na psicopedagogia aparece para levar a construção do 

seu conhecimento através de estudos, pesquisas, oficinas, metodologias, ações, 

orientações e muitos teóricos intervindo nos problemas existentes e prevenindo futuros 

problemas sendo um mediador, pesquisador e elo entre instituição, família, sociedade e 

alunos facilitando o aprendizado nesse processo. Segundo Ferreira (2001, p. 100): 

 

Por ser a aprendizagem um processo múltiplo, a não-aprendizagem é 

um comportamento normal do processo. O importante não é medir o 

que não se aprendeu, mas, a partir da avaliação, calcular o que se 

conseguiu, em que espaço de tempo, com que meios (FERREIRA, 

2001, p. 100) 

 

Portanto, evitando rótulos e buscando atender as necessidades individuais dos 

educandos será possível prevenir, diagnosticar, intervir e orientar aos professores da 

instituição com um profissional especializado em psicopedagogia onde o objetivo dele é 

conduzir a criança, adolescente ou adulto a instituição e reinserir-se, reciclar-se. 

 

METODOLOGIA 

Para a efetivação deste trabalho meditamos a abordagem qualitativa como melhor 

opção, pois é orientada para a análise dos casos concretos em sua característica temporal 

e local, partindo das expressões e atividades das pessoas em seus contextos naturais. Uma 

abordagem qualitativa visa compreender as atitudes das pessoas ou de um grupo frente à 

realidade, o pesquisador que se embasa na abordagem qualitativa, alcança a 

complexidade da realidade do estudo documentando-a no seu cotidiano, não sendo sua 

finalidade manipular o cenário, chegando a resultados pré-determinados, mas atingindo 

os acontecimentos que ocorrem em seu estado natural. 

 Nosso objeto de estudo e, os métodos de pesquisa aqui utilizados, a presente 
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pesquisa se caracteriza como uma pesquisa de campo, de cunho descritivo, sendo 

orientada por uma abordagem qualitativa. Para tanto, será realizada pesquisa bibliográfica 

fundamentada nos autores Romcy (2014), Ferrari (2012), Feltrin (2011), Munari (2010), 

Ferreira (2001), sobre a importância do psicopedagogo na instituição para o diagnóstico 

e intervenção nas dificuldades  de aprendizagem, com observação não participante 

durante 5 dias, no período de 18 a 22 de novembro de 2019  e questionário com a gestora 

e 02 professores da escola.   

Estaremos fundadas nos objetivos e, nas correspondentes questões norteadoras, 

durante o funcionamento das aulas, com data e hora marcada, dando maior liberdade aos 

investigados para responder as questões pertinentes ao desvelamento do objeto de estudo, 

as falas dos investigados poderão ser gravadas, e posteriormente transcritas e 

analisadas  através do registro nos questionários respondidos, comparando esses relatos 

com a pesquisa bibliográfica feita. Oportunamente, será abordado e mencionado o papel 

do psicopedagogo na instituição. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O psicopedagogo exerce e atua a função de intermediador nas reuniões escolares 

transmitindo o pensamento da criança como um todo: na escola, na família, na sociedade, 

sua interação nesses meios citados, seu estágio de desenvolvimento, este profissional vai 

atuar no cotidiano, procurando por intervenções adequadas a ser realizada pela instituição 

e família solucionando ou amenizando as dificuldades das crianças.  

No questionário que realizamos sobre a importância de um Psicopedagogo nas 

dificuldades de aprendizagem dos alunos no processo ensino-aprendizagem da E.M.E.F. 

Professora Terezinha Garcia Pereira, Municipio de Brejo do Cruz- PB, com a gestora e 

mais 02 professores, um dos entrevistados da pesquisa assim se expressou a respeito: 

Umas das maiores dificuldades é a atenção, se atentarem as atividades 

propostas, mais especificamente na leitura, gerando assim, a 

indisciplina. Todo profissional tem a contribuir numa instituição 

escolar, desde o porteiro a auxiliar de serviços gerais, porém um 

psicopedagogo, como o próprio nome diz, subsidiaria no psíquico, 

cognitivo da nossa clientela, entenderia mais os porquês, motivos, 

causas de o educando não aprender.  

 

Um segundo participante da pesquisa escreveu:  
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Sabemos que cada criança tem o processo de desenvolvimento 

diferente, onde algumas aprendem com mais facilidades e outras não, 

porém para o professor realizar essa análise individualmente por aluno, 

de forma que identifique as necessidades dos mesmos, muitas vezes não 

consegue, e com a atuação do Psicopedagogo seria possível esta análise 

que contribuiria tanto para o desenvolvimento do educando quanto do 

professor. 
 

Outro participante complementa: 

 
A indisciplina, problemas sociais e familiares, no diagnóstico desses 

alunos e propor estratégias que possam favorecer o processo de ensino 

aprendizagem. Este profissional contribuiria bastante para diminuir os 

problemas existentes na escola em questão, ele tem um olhar mais 

dinâmico e de modo geral está preparado para desenvolver estratégias 

voltadas para as dificuldades na escola e assim interagindo com a 

família, primeiro, diagnosticando as razões dessas dificuldades e 

intervir através de ações.  
                 

 Com esses três relatos podemos ver pensamentos que se complementam e 

concordam entre si sobre a importância de um psicopedagogo na instituição atuando junto 

às dificuldades de aprendizagem, este profissional deve ter a consciência de observar o 

indivíduo como um todo: coordenação motora ampla, aspecto sensório motor, 

dominância lateral, desenvolvimento rítmico, desenvolvimento motor fino e, ainda, 

desenvolvimento do raciocínio lógico matemático.  

Deve também possuir habilidades para diagnosticar e propor soluções assertivas 

às causas geradoras de conflitos entre o aluno e o professor, ter habilidades e 

competências para a escolha de ferramentas e técnicas que possibilitem a melhor 

aprendizagem com o melhor aproveitamento do tempo, promovendo ganhos de qualidade 

e melhorando a produtividade do aluno e do professor. 

Depois das reflexões, orientações, metodologias apresentadas pelo profissional da 

psicopedagogia, reuniões e explicações de tudo sobre esse processo e para a comunidade 

escolar, começa as intervenções diárias na sala de aula e em toda a escola facilitando com 

que os alunos possam construir e reconstruir seus conhecimentos onde eles sejam os 

protagonistas e percebam tudo, assim passam a gostar, a serem autoconfiantes, passam a 

construir sua autonomia. 

Seguindo os resultados deste estudo e as discussões tecidas, e tendo a 

Psicopedagogia por objetivo principal melhorar a relação e qualidade de aprendizagem 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

do indivíduo, torna-se cada vez mais necessário estudar o processo de aprendizagem, 

buscando entender os desafios, enigmas e perspectivas daquilo que o envolve, por meio 

de uma atuação efetiva nos processos de ensino-aprendizagem. Tomando por base tais 

apontamentos, sugere-se que estudos sejam desenvolvidos de modo a ampliar as 

discussões anteriormente descritas e especialmente os achados aqui encontrados.  

  
CONCLUSÕES 

O profissional da Psicopedagogia é o intermediador entre o educando e o 

educador, a fim de manter sempre o propósito de uma aprendizagem que possibilite a 

interação entre as duas partes. Ele propõe e auxilia no desenvolvimento de projetos 

favoráveis às mudanças educacionais, visando à descoberta e o desenvolvimento das 

capacidades da criança, bem como contribuir para que os alunos sejam capazes de olhar 

o mundo em que vive e saber interpretá-lo. 

          Desta forma, percebemos o quanto o psicopedagogo é importante na 

instituição escolar, pois este profissional estimula o desenvolvimento de relações 

interpessoais, o estabelecimento de vínculos, a utilização de métodos de ensino 

compatíveis com as mais recentes concepções a respeito desse processo, procura envolver 

a equipe escolar, ajudando-a a ampliar o olhar em torno do aluno e das circunstâncias de 

produção do conhecimento. 

           O psicopedagogo pode ser um promovedor, ajudando o sujeito a 

desenvolver autonomia, independência, e novas alternativas para resolução de situações, 

novas reflexões para suas atitudes, aprender a lidar com as frustrações, desenvolver a 

criatividade, aceitar e respeitar a si mesmo e aos outros. Assim, com a busca constante 

por novos caminhos inseridos sempre num processo de reflexão e autorreflexão sobre a 

prática, desenvolvendo o espírito crítico em relação à sociedade em que estamos 

inseridos, que podemos acenar novos caminhos para a educação.  

Portanto, concluímos nesse trabalho a relevante importância de um psicopedagogo 

na instituição escolar para a orientação, informação, reflexão, o diagnóstico e intervenção 

nas dificuldades dos alunos no processo ensino-aprendizagem, bem como que a 

psicopedagogia seja considerada e valorizada como uma importante área de estudo, assim 

como contribui para sua atuação junto à comunidade. 
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EDUCAÇÃO DE SURDOS EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 
Márcia Cristina Florêncio Fernandes Moret1; João Guilherme Rodrigues Mendonça2; Lívia 

Catarina Matoso dos Santos3 

 

INTRODUÇÃO 

A educação de surdos vem de uma trajetória de muitas lutas e sofrimentos, todavia 

existem conquistas relevantes e fundamentais para educação desse público, como é o caso 

da Lei 10.436/02, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais e dá outras providências 

e o Decreto 5.626/05 que regulamenta a Lei 10.436/02. Com a implantação dessas leis, a 

comunidade surda conquistou o direito a uma educação bilíngue, que deve ser entendida 

como respeito à sua língua materna (L1), ao ensino da língua portuguesa como segunda 

língua (L2) e à valorização de sua cultura e identidade.  

Segundo Quadros (1997, p.32), a educação bilíngue se embasa em trabalhar todos 

os conteúdos na língua nativa do sujeito, ou seja, Libras e trabalhar a língua portuguesa 

em momentos específicos das aulas com leitura e escrita da língua. Essa proposta de 

ensino, busca respeitar a autonomia da língua de sinais e estruturar um plano educacional 

que favoreça a experiência psicossocial e linguística desse grupo. Desse modo, para se 

pensar em uma educação de surdos(as) exitosa, é imprescindível, a valorização de sua 

língua materna e o fortalecimento dessa relação cultural e identitária. 

Quando falamos no processo educacional, precisamos refletir sobre o atual 

cenário de isolamento social causado pelo Corona vírus no ano de 2020, onde o ensino 

migrou para as telas dos computadores e celulares, tornando-se remoto, impactando o 

sistema de ensino. Portanto, quando se fala em educação de surdos, que é baseada em 

uma cultura espaço-visual, logo vem a preocupação de como está ocorrendo o processo 

formativo dos(as) surdos(as), quais as dificuldades encontradas por docentes e alunos (as) 

e como está acontecendo a inclusão e a acessibilidade educacional desse público, diante 

dessa nova modalidade de ensino.  
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Universidade Federal de Rondônia, e-mail: marcia.moret@ifro.edu.br  
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Professor e orientador d Programa de Pós Graduação em Educação Escolar – Doutorado Profissional, UNIR 
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3 Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Educação Escolar – Doutorado Profissional, UNIR – 

Universidade Federal de Rondônia, e-mail: livia.santos@ifro.edu.br 
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Nessa perspectiva, o presente trabalho se justifica pela necessidade de repensar a 

educação de surdos(as) e as práticas pedagógicas proposta atualmente, assim viabilizar 

melhorias para o processo educacional e intercultural desses sujeitos. 

Esse trabalho traz como aporte para essas reflexões, as referências teóricas e 

experiências empíricas e nos remete a pensar sob a óptica do(a) aluno(a), objetivando 

assim, apresentar as alterações e comprometimentos no processo educacional dos(as) 

surdos(as) em tempo de pandemia. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Diante do atual cenário epidemiológico mundial, causado pelo surto do Corona 

vírus (Covid-19), o Brasil aderiu algumas medidas que objetivaram minimizar a 

contaminação e as mortes no país.  Uma das primeiras iniciativas do governo brasileiro, 

seguindo exemplos de outros países, foi o isolamento social e a migração do ensino da 

modalidade presencial para a remota. Essa alternativa, foi pensada para que não 

houvessem prejuízos no processo educacional, dando seguimento aos calendários 

acadêmicos. Todavia, essa mudança de modalidade no ensino, iniciada no primeiro 

semestre de 2020 e que se estende até os dias atuais, têm trazido alguns questionamentos 

e preocupações quando nos referimos à educação de surdos.  

O fato é que ainda não é possível apresentar todos os efeitos e impactos dessa 

migração, nem apresentar os prejuízos no processo formativo desses (as) alunos (as), haja 

vista que vêm sendo ofertada a mesma educação para públicos com culturas e identidades 

distintas.  

Quando nos referimos aos impactos e prejuízos, destacamos que, uma das maiores 

preocupações na educação de surdos(as), é a garantia à inclusão escolar. Nessa 

prerrogativa, elencamos que a inclusão escolar só será possível se a educação for pautada 

na perspectiva bilíngue. 

O bilinguismo é a proposta de ensino usada por escolas que se propõem a tornar 

acessível à criança duas línguas no contexto escolar [...] essa proposta é 

apontada como a mais adequada para o ensino de crianças surdas, tendo em 

vista que considera a língua de sinais como a língua natural e parte do 

pressuposto para o ensino da língua escrita (QUADROS, 1997, p.27). 
 

Com o surgimento do bilinguismo, que prioriza a língua de sinais como (L1) e a 

língua portuguesa como (L2), não se fala mais em limitações, e sim em novas 
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possibilidades, sendo a Libras seu maior meio de concretizar a aprendizagem.  

Segundo Pedreira (2011) quando se assume a perspectiva de educação bilíngue, 

significa dizer que o processo de ensino x aprendizagem não se limita apenas à aspectos 

linguísticos, psicológicos e pedagógicos, mas implicam em questões sociais, políticas e 

culturais. Portanto, é preciso pensar que o(a) surdo(a) possui uma cultura própria e nela 

sua percepção é visual.   

Sabe-se que o grupo minoritário formado por surdos (as), enfrentou muitas 

barreiras em sua trajetória e a conquista a uma educação bilíngue foi um marco muito 

importante para educação. Partindo dessa premissa, destacamos que esse grupo sempre 

foi marginalizado e diante do atual cenário de isolamento social causado pela pandemia, 

essa exclusão tem se ampliado, o que nos remete a preocupações quanto a perca dos 

direitos e conquistas já adquiridas por esse grupo.  

Diante do exposto, a educação ofertada em tempos de pandemia deve ser 

repensada, devem ser revistos: mecanismos de facilitação, recursos e práticas a serem 

utilizadas e implementadas para viabilizar o acesso da comunidade surda aos conteúdos 

curriculares e assim, garantir a inclusão escolar.  

Baseados nos princípios da inclusão, devemos pensar que esta significa dar 

equidade ao processo educacional, ou seja, adaptar as regras existentes à necessidade de 

alguém, oportunizando direito e justiça aos grupos. Assim, a educação inclusiva constitui 

um paradigma fundamentado nos direitos humanos e defende os(as) alunos(as) de forma 

igualitária, onde todos tenham uma educação de qualidade.  

  

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, que tem como aporte referencial 

teórico e experiências empíricas de pesquisadores. A presente pesquisa  traz como 

procedimento técnicos: análise bibliográficas, pois baseia-se em autores e publicações da 

área.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Quando falamos em uma educação de qualidade e analisamos o atual 

cenário educacional, que migrou da modalidade presencial para a modalidade remota 

devido a pandemia causada pelo Corona vírus (COVID-19), nos remete a algumas 
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reflexões sobre as barreiras na trajetória estudantil dos(as) surdos(as).  

 Sabemos que, devido as singularidades e necessidades dos(as) alunos(as) 

surdos(as), algumas ações precisam ser repensadas e viabilizadas para oportunizar o 

acesso desse público a educação. A exemplo disso, essa modalidade tem se destacado 

com o aumento significativo de: lives, palestras, fóruns, seminários e etc, e com isso é 

preciso pensar na acessibilidade comunicacional desses sujeitos. Quando destacamos esse 

aumento de eventos acadêmicos, também reconhecemos que os mesmos são importantes 

para o processo formativo dos alunos (as), todavia, é preciso pensar que esse aumento só 

terá sentido para o (a) surdo (a) se houver a tradução/interpretação desses eventos e, 

consequentemente o acesso desses (as) alunos (as) aos conteúdos disponibilizados. 

  Essa realidade, não é diferente da modalidade presencial, porém, com essa 

migração para o ambiente virtual,  percebemos o aumento desses eventos, muitos, sem a 

acessibilidade comunicacional em Libras. Destaca-se ainda, a precariedade de 

alguns(mas)  alunos(a) no acesso às tecnologias, internet, e na disponibilidade dos 

intérpretes de Libras para apoio em atividades acadêmicas.  

Para que ocorra acessibilidade e inclusão da pessoa surda, é preciso um trabalho 

em parceria com os (as) profissionais Tradutores (as) Intérpretes de Língua de Sinais 

(TILS), pois são o elo de transmissão do conhecimento. Essa transmissão ocorre quando 

fazem a tradução da fala do(a) professor(a) que são usuários da língua portuguesa para a 

língua materna do receptor (Libras). 

 Desse modo, acredita-se que o ensino remoto, tem acarretado prejuízos aos 

surdos (as) e sem sombra de dúvidas, é relevante destacar que não haverá qualidade no 

processo de ensino x aprendizagem se essa educação não for repensada e, se não houver 

mais empatia e um novo olhar sobre a perspectiva inclusiva. 

 Uma das maiores dificuldades encontradas no processo educacional 

dos(as) surdos(as) é quanto à questão de o ensino ser pautado exclusivamente na língua 

oficial do país - língua portuguesa. Por essa não ser a língua materna da comunidade surda 

e sabendo que os mesmos são usuários da Libras, que é reconhecida como língua oriunda 

da comunidade surda brasileira, por meio da Lei 10.436/02 (BRASIL,2002), os surdos 

tem dificuldades na aquisição e domínio dessa segunda língua – língua portuguesa e 

demandam o apoio do profissional tradutor intérprete para essa acessibilidade 
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comunicacional em todas as atividades acadêmicas. Destaca-se que devido ao aumento 

significativo de demandas acadêmicas e institucionais em tempos de pandemia, o trabalho 

desse profissional duplicou e nem sempre consegue atender todas as demandas, ou até 

mesmo acompanhar o(a) aluno(a) em todas as atividades.  

Segundo Rocha (2019, p.136), ‘’os estudantes surdos acessam os conteúdos orais 

por meio dos serviços de tradução e interpretação [...], a relação entre TILS e estudantes 

é prolongada, cotidiana, face-a-face e a sua ausência pode significar o não acesso aos 

conteúdos, práticas e serviços institucionais.  

Visto pelo lado da constituição, todos estão no princípio da igualdade, mas na 

prática da inclusão escolar, as barreiras são enormes e muitas vezes dolorosas. A escola 

que se diz inclusiva não é aquela que matrícula os (as) alunos (as) com deficiência, mas 

aquela que garante as condições de aprendizagem dos mesmos de forma adequada e 

acessível.  

 Para Severino (2006, p.621) “[...] ninguém nasce pronto é preciso adaptações 

rotineiras no ambiente e condições para sua formação”. Assim, pode-se afirmar que, para 

que haja a inclusão são necessárias estratégias facilitadoras, incentivo, interação entre 

alunos(as) e professores(as), aceitação, materiais didáticos, recursos tecnológicos, ajuda 

mútua e outros. Ressalta-se que diante do atual cenário de isolamento social, é preciso 

repensar nossas ações como professores(as) e nas barreiras comunicacionais existentes 

entre educadores  e  alunos (as) surdos(as), assim será possível refletir as práticas 

docentes afim de dinamizar a facilitar o acesso do(a) aluno(a) ao conhecimento. E quando 

nos referimos nesse novo olhar, nessa reflexão, é  impressindível entender a educação 

como “multicultural”. Kelman (2015) corrobora com a afirmação e destaca;  

O multiculturalismo dentro da educação, vem como decorrência de se ter 

alunos pertencentes a diferentes universos nas salas de aula, do ponto de visa 

cultural, social, linguístico e religioso e de ser ter o desafio de transformar o 

espaço escolar em um espaço democrático, que possa oferecer igualdade de 

oportunidades, dando por isso mesmo condições de atendimento educacional 

diferente a alunos diferentes (KELMAN, 2015, p.94).  
 

Nessa perspectiva de inclusão e multiculturalismo e sabendo que a surdez é hoje 

abordada nessa particularidade cultural do contexto multicultural, devemos pensar na 

educação de surdos(as), principalmente nesse atual cenário de isolamento social, causado 

pela pandemia Corona vírus (Covid-19), levando em consideração as especificidades, 
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língua, cultura e identidade desse grupo.   

 

 CONCLUSÕES 

Percebe-se ao longo das discussões que os (as) surdos (as) são pertencentes a um 

grupo minoritário que sempre foi excluído e marginalizado socialmente, vivendo em 

constante luta por seus direitos, por seu espaço social e por uma educação de qualidade 

que se baseie na proposta bilíngue. 

Elencamos pontos relevantes para reflexão quanto às práticas pedagógicas e ações 

que visam melhorias para a vida acadêmica dos (as) surdos (as) mediante ao novo cenário 

educacional de isolamento causado pela pandemia, pontos que auxiliam na redução dos 

impactos do processo ensino x aprendizagem.  

Percebemos que a educação de surdos precisa ser repensada, para assegurar a 

inclusão e a acessibilidade desses sujeitos,  lhes oferecendo mais qualidade no ensino. 

Devemos pensar na nossa responsabilidade enquanto educadores (as) e abrir portas que 

jamais seriam abertas a esses sujeitos, oferecendo oportunidades, equidade educacional e 

acima de tudo respeito e valorização da sua cultura, identidade e língua.  

Deve modo, o presente trabalho traz reflexões sobre a educação de surdos (as) em 

tempos de pandemia, apresentando as preocupações existentes nesse processo inclusivo 

e nas incertezas causadas pela migração do ensino presencial para o remoto devido a 

pandemia e necessidade de isolamento social.  
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DIVERSIDADE CULTURAL E EDUCAÇÃO: UM OLHAR ANTROPOLÓGICO 

SOBRE AS RELAÇOES HOMEM E SOCIEDADE 

José Higor Sousa Pereira1; João Paulo Fernandes Gama de Oliveira2; Márcio José dos Santos3 

 

INTRODUÇÃO 

Em uma representação ampla e ao mesmo tempo particular, a Diversidade 

Cultural caracteriza os diferentes tipos de culturas e suas múltiplas características que 

diferenciam os processos e a compreensão da chamada “Identidade Cultural”. Por sua 

vez, a Educação assegura e fomenta todos os costumes, hábitos e valores que fazem parte 

de uma determinada comunidade. Desse modo, o presente trabalho visa utilizar e discutir 

algumas das perspectivas diferenciadas que a antropologia oferece para a compreensão 

das relações entre homem e sociedade, como uma possibilidade de se mitigar os 

problemas em virtude do acentuado índice de práticas preconceituosas e agressivas frente 

às diversas culturas. 

Neste sentido, possibilitando o aperfeiçoamento dessas altercações por sua célebre 

capacidade de aforar à cultura, a Antropologia4 constrói perspectivas de estudos para o 

desenvolvimento de conceitos e comportamentos do homem em sociedade e, 

principalmente, nos campos educacionais onde ainda há muita opressão (preconceito) que 

fragiliza profundamente todos os que têm e sofrem por suas características culturais. 

Numa abordagem bibliográfica e de ordem teórica, a reflexão exposta tem como 

objetivo realizar um estudo acerca da diversidade cultural, enfatizando um olhar 

antropológico sobre as relações entre homem e sociedade. Há também um direcionamento 

da pesquisa às diversas áreas que educação e cultura fazem parte, a qual contribuem de 

maneira significativa para a formação de cidadãos mais autônomos, críticos e abertos à 

diversidade.  

É importante salientar que a real situação de tais práticas podem ser amenizadas 
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3  Graduando do Curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, 
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4  “A antropologia é comumente definida como um estudo do homem e de seus trabalhos. Assim definida, 

deverá incluir algumas das ciências naturais e todas as ciências sociais” (MELLO, 1986, p. 18). 
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por medidas pertinentes, com reflexões sobre as culturas diversas e o respeito contínuo 

em meio a cada identidade cultural. Todas as relações presentes no atual cenário social 

podem e devem fazer a diferença futuramente, possibilitando uma (re) construção de cada 

valor ético e moral perdido no tempo. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Cultura é todo este complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, 

costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro 

de uma sociedade (LARAI, 2006). Alguns farores são essenciais para que qualquer grupo 

faça parte de uma determinada cultura, tais como o idioma, a religião, a raça e não menos 

importante a história de cada povo. Tudo isso se dá através da identidade cultural que 

revela, antes de tudo, o espaço em que cada indivíduo está inserido. 

Nesses termos, ao adotar o conceito antropológico de cultura e de identidade como 

construção simbólica e dinâmica frente às mutações sociais, é necessária abandonar uma 

posição etnocêntrica, na qual, muitas vezes, nos entrincheiramos numa atitude que pode 

levar ao entendimento equivocado do diferente como inferior e da diferença como um 

tipo de privação cultural e educacional, ou, ainda, como a ausência, naquele outro, de 

saberes organizados a partir de certa racionalidade, que têm a prerrogativa de se 

constituírem como única expressão de civilidade e de conhecimento. 

Na interpretação de Luiz dos Santos (1987, p. 7), 

 
O Desenvolvimento da humanidade está marcado por contatos e conflitos entre 

modos diferentes de organizar a vida social, de se apropriar dos recursos 

naturais e transformá-los, de conceber a realidade e expressá-la. A história 

registra com abundância as transformações por que passam as culturas, sejam 

movidas por suas forças internas, seja em consequência desses contatos e 

conflitos, mais frequentemente por ambos os motivos. 
 

Por isso, ao discutirmos sobre cultura, temos sempre em mente a humanidade em 

toda a sua riqueza e multiplicidade de formas de existência. São complexas as realidades 

dos agrupamentos humanos e as características que os unem e diferenciam, e a cultura as 

expressa. Assim, cultura diz respeito à humanidade como um todo e ao mesmo tempo a 

cada um dos povos, das nações, das sociedades e dos grupos humanos. Quando se 

considera as culturas particulares que existem ou existiram, logo se constata a sua grande 

variação. Saber em que medida as culturas variam e quais as razões da variedade das 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

culturas humanas, são questões que provocam muita discussão. 

Cada realidade cultural tem sua lógica interna, em que se deve procurar conhecer 

para que façam sentido as suas práticas, os seus costumes, as suas concepções e as suas 

transformações pelas quais estas passam. É preciso relacionar a variedade de 

procedimentos culturais com contextos em que são produzidos. 

Há muito em comum entre essas discussões sobre as relações entre culturas de 

sociedades diferentes quando se pensa sobre a cultura particular. Também aí a variedade 

de formas culturais se manifesta e sempre se coloca a questão de como tratar esse assunto. 

Existem realidades culturais internas à nossa sociedade que podem ser tratadas (e 

muitas vezes o são) como se fossem culturas estranhas. Isso se aplica não só às sociedades 

indígenas do território brasileiro, mas também a grupos de pessoas vivendo no campo ou 

na cidade, sejam lugares isolados de características peculiares ou agrupamentos religiosos 

fechados que existem no interior das grandes metrópoles. Pode-se tentar demonstrar suas 

lógicas internas, sua capacidade de emitir pronunciamentos, de interpretar a realidade que 

as produz e de agir sobre essa realidade. 

O autor Luiz dos Santos (1987, p. 15) reitera que: 

 
É importante considerar a diversidade cultural interna à nossa sociedade; isso 

é de fato essencial para compreendermos melhor o país em que vivemos, 

mesmo porque essa diversidade não é só feita de ideias; ela está também 

relacionada com as maneiras de atuar na vida social, sendo um elemento que 

faz parte das relações sociais no país. A diversidade também se constitui de 

maneiras diferentes de viver, cujas razões podem ser estudadas, contribuindo 

dessa forma para eliminar preconceitos e perseguições de que são vítimas 

grupos de categorias de pessoas.  
 

É perceptível que também no estudo de uma sociedade particular não faria sentido 

considerar de maneira isolada cada uma das formas culturais diversas nela existentes. Elas 

certamente fazem parte de processos sociais mais globais. Assim, um grupo religioso, por 

exemplo, por mais particulares que sejam suas concepções e práticas de vida social, existe 

no interior de uma sociedade dinâmica, cujas características e problemas não podem 

evitar. 

Baptista (2002, p. 65) afirma que: 

 
É imprescindível fixar que a identidade é sempre uma construção histórica 

cultural e não um dado da biologia. Não é na cor nem nos demais traços 

fenotípicos de um grupo que reside sua identidade. São, antes disso, as 
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interpretações social e cultural dadas a essas características biológicas que 

criam simbolicamente a identidade de um grupo. 
 

Assim, tanto no estudo de culturas de sociedades diferentes quanto das formas 

culturais no interior de uma sociedade, mostrar que a diversidade existe não implica 

concluir que tudo é relativo. Não há razão para querer imortalizar as facetas culturais que 

resultam da miséria e da opressão, afinal, as culturas movem-se não apenas pelo que 

existe, mas também pelas possibilidades e pelos projetos do que pode vir a existir. 

Em outras palavras, substitui-se um equívoco por outro. Consideremos mais este 

segundo. Ele deriva da constatação de que a avaliação de cada identidade e do conjunto 

das culturas existentes varia de acordo com a cultura particular da qual se efetue a 

observação e a análise. Verifica-se, assim, que a observação de culturas alheias se faz 

segundo pontos de vistas definidos pela própria cultura. 

Lévi-Strauss (2002, p. 47) afirma que: 

 
O mundo contemporâneo perdeu a fé em seus próprios valores. Sei que este 

não é nem o nosso problema principal, mas todos sabem que, no final das 

contas, nenhuma civilização pode se desenvolver se não possuir valores aos 

quais se agarrarem profundamente. Acredito, por sinal, que nenhuma 

civilização possa sequer se manter na situação em que a nossa se encontra. 
 

Não há superioridade ou inferioridade de culturas ou traços culturais de modo 

absoluto; não há nenhuma que diga que as características de uma cultura a façam superior 

as outras. Existem, no entanto, processos históricos que as relacionam e estabelecem 

marcas verdadeiras e concretas entre elas. 

Dessa maneira, o cidadão (sendo ele um indivíduo que convive socialmente em 

grupos diversos) deve exercer seus direitos e deveres, praticando a cidadania e 

construindo relações recíprocas. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa exposta foi desenvolvida a partir de uma análise bibliográfica, 

utilizando-se de uma abordagem qualitativa com fins exploratórios de trabalhos que 

tratam da temática apresentada, em que se buscou conhecimentos explícitos sobre a 

importância da diversidade cultural frente às relações entre homem e sociedade. 

Foi realizado um levantamento bibliográfico que objetivou uma reflexão 

harmoniosa e uma revisão eficaz de literatura focada ao tema da pesquisa, usufruindo de 
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ferramentas essenciais para sua evolução, que recebeu a colaboração apropriada de 

artigos de revistas científicas e monografias acadêmicas retiradas da internet, com a 

finalidade de obter maiores conhecimentos a respeito do tema e dos seus 

questionamentos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a pesquisa exposta e as mais variadas dúvidas que surgiram ao 

longo da construção deste estudo (para compreendermos melhor a relação entre homem 

e sociedade), uma das respostas que se esboça está relacionada à busca constante de uma 

convivência pacífica com os diferentes grupos que fazem parte do nosso cotidiano, 

incluindo a escola, a família e as distintas culturas que compõem o atual cenário social e 

cultural. 

É nesse sentido que podemos afirmar que a compreensão da diversidade cultural 

está diretamente ligada à formação de cidadãos críticos e autônomos por meio de 

reflexões, construção de valores e empatia com as culturas diversas. Laplantine (2003, p. 

7) mostra que “uma das maneiras mais proveitosas de se dar a conhecer uma área do 

conhecimento é trocar-lhe a história, mostrando como foram variando o seu colorido 

através dos tempos”. 

Sendo assim, é essencial a verificação no processo de aprendizagem, que possa 

associar as relações sociais com seu cotidiano, e não impor um conhecimento pronto e 

encerrado. Freire (2006, p. 78) realça que “as possibilidades existentes para a construção 

do conhecimento deve haver uma relação entre o docente e o discente no desenvolvimento 

do senso crítico”. 

Dessa maneira, para que esse processo ocorra significativamente, os docentes 

precisam mudar seus princípios e desenvolver práticas em que os discentes sejam 

considerados sujeitos socioculturais que estão a todo o momento em processo de 

transformação. Ampliar os horizontes nos espaços educacionais numa preparação para a 

coabitação com a diversidade cultural é ressignificar o processo de ensino-aprendizagem 

e formar cidadãos mais abertos a uma convivência pacífica.  

 

CONCLUSÕES 

Ao abordarmos o tema diversidade cultural na pesquisa exposta, pôde-se observar 
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o importantíssimo papel da antropologia frente às relações entre homem e sociedade. 

Verificou-se que as culturas e as sociedades humanas se relacionam de modo 

desigual. Este é um fato evidente da história contemporânea e não há como refletir sobre 

cultura ignorando essas desigualdades. É necessário reconhecê-las e buscar suas 

superações. 

O procedimento dessa conscientização terá em vista uma educação problemática 

e defensora do desenvolvimento dos valores morais; da erradicação da desigualdade e, 

principalmente, das superações das contradições encontradas em cada realidade dos 

locais estudados. 

Essa situação apresentada (longe de significar uma dificuldade intransponível) 

deve servir para que percebamos ainda mais os desafios que se colocam para uma 

educação contemporânea e comprometida com a promoção de um mundo mais justo, 

onde a diversidade não seja motivo de divisão, e sim, de cooperação. 

Dessa maneira, sendo cidadãos, antropólogos ou não, precisamos participar 

ativamente das reflexões e experiências concretas, contribuindo na formação e construção 

de cidadãos críticos e abertos à diversidade cultural. 
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O PAPEL MÁGICO DA CIÊNCIA: EM BUSCA DA INCLUSÃO POR MEIO DO 

ENSINO POR INVESTIGAÇÃO 
          

Janecléia Ribeiro das Neves1; Lyvia Barreto Santos2; Rafaella Gregório de Souza3 

 

INTRODUÇÃO 

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96), 

legislação que regulamenta a educação do brasileira, em seu art. 58 descreve que a 

educação especial é uma moldalidade de ensino ofertada para pessoas com deficiência, 

destacando a importancia da escola e da famílias para estes sujeitos sociais. 

E mesma sendo um direito para as pessoas atípicas muitas vezes não é 

oferececidas as condições necessárias para a inclusão do mesmo no espaço escola. Sem 

falar que está  é uma modalidade que ainda está dando os seus primeiros passos, 

resaltando a importancia de buscar diferente estratégias pegagógicas para favorecer o 

ensino aprendizagem, para que deste modo possa atendento aos deficiêntes que possui 

por exemplo: superdotação, transtornos globais, surdo, autista dentre outras 

particularidades (CARNEIRO et al., 2018). 

Diante disto, o trabalho tem por objetivo apresentar a relevância das atividades 

adaptativas, na disciplina de Ciências por meio do ensino por investigação destacando 

que é possível que o estudante com deficiência participe das atividades escolares. Com 

ensino por investigação, os estudantes serão capazes de expor na sociedade, suas ideias, 

de maneira crítica com embasamento científico. E com esta forma de ensino, o espaço 

escolar se liga à sua comunidade e a ciência deixa de ser vista apenas como teorias dos 

livros, passando a ganhar uma valorização já que o sujeito e as suas vivências fazem parte 

da construção do saber ciência e todos passam a se envolver com esta atividade 

(SASSERON, 2019). 

Para isto, foi desenvolvida uma atividade denominada o “papel mágico da 

Ciência”. Tendo em vista o ensino por investigação e propocionando deste modo uma 

aprendizagem reflexiva e inclusiva. 

 
1  Mestranda em Ensino de Ciências e Matemática, Universidade Federal de Alagoas, 
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2 Mestranda em Ensino de Ciências e Matemática, Universidade Federal de Alagoas, 

lyviabarreto44@gmail.com 
3 Mestranda em Ensino de Ciências e Matemática, Universidade Federal de Alagoas, 

Rafaela.gregorioo@gmail.com 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Quanto se fala de educação especial e educação inclusiva, muitos utilizam esses 

termos como sendo sinônimos, no entanto, não são. A educação especial é aquela que vai 

atender somente a pessoas com deficiência. Já a educação inclusiva é aquela que tem por 

missão oferecer a escola para todos com ou sem deficiência, ao pobre, ao rico, ao autista, 

ao que tem transtornos de aprendizagem, branco ou preto. É aquela que permite que cada 

sujeito se sinta participante da escola e não apenas mais um número estatístico para 

aumentar a verba da escola. A respeito disto a Declaração de Salamanca descreve que: 

O princípio orientador deste enquadramento da ação consiste em afirmar que 

as escolas devem ajustar a todas as crianças, independentemente das suas 

condições físicas, intelectuais, linguísticas ou outras. Neste conceito terão de 

se incluir crianças com deficiência ou sobre dotados, crianças de rua ou 

crianças que trabalham, crianças de populações remotas ou nómadas, crianças 

de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de áreas ou grupos 

desfavorecidos ou marginais (Declaração de Salamanca, 1994. p. 11). 
 

A inclusão é aquela que elimina ou tenta eliminar a exclusão escolar que se 

desenvolve por meio da falta de reflexão dos gestores escolares ou de uma cultura baseada 

na ignorância de que todos os estudantes devem seguir um padrão, esquecendo-se das 

singularidades de cada um, pois o ambiente escolar deve ser um ambiente prazeroso que 

forme sujeitos não apenas para o mercado trabalho mas também para saber lidar com as 

questões humanísticas (MANTOAN, 2003).  

Se pararmos para pensarmos na organização de algumas escolas, já observaremos 

uma estrutura classificatória, pois de um lado está, o sujeito com deficiência e do outro 

sem deficiência, as disciplinas, em sua maioria, não trabalham a transversalidade, é cada 

um trabalhando de modo individualizado, marcado por uma visão reducionista, 

contradizendo a inclusão. E “se o que pretendemos é que a escola seja inclusiva, é urgente 

que seus planos se redefinam para uma educação voltada para a cidadania global, plena, 

livre de preconceitos e que reconhece e valoriza as diferenças” (MANTOAN, 2003 p. 

14). 

Por esses e outros aspectos ressalta-se a importância das atividades adaptadas nas 

escolas, para que o estudante com deficiência possa se sentir como parte do contexto 

escolar de maneira ativa e não passiva. Conforme Uliana (2013), para a construção das 

atividades adaptadas é necessário conhecer as sigularidades do estudante, os seus gostos, 
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habilidades, contexto familiar e as suas limitações, para que ele possa vivenciar novas 

experiências ou ressignificar as já vivenciadas. Para que deste modo, a atividade venha 

favorecer uma aprendizagem significativa.  

O ensino por investigação propociona e pode vir a ser um aliado no momento das 

adaptações pois, permite que o professor apresente para os estudantes propostas de 

atividades que envolvam questões da ciência por meio da investigação, despertando, cada 

vez mais, a curiosidade científica do estudante (SOLINO et al., 2015). 

 

METODOLOGIA 

A atividade pegagógica é de natureza qualitativa o qual visa apresentar diferentes 

contextos a depender do campo de pesquisa ou seu objetivo, e não apenas mensurar ou 

coletar dados numéricos, sendo possível fazer a escolha dos participantes, a análise das 

questões subjetivas e do  ambiente em que os colaboradores estão inseridos (FLICK, 

2013). A pesquisa é do tipo coloborativa pois permite a participação, reflexão e 

colaboração dos sujeitos participantes (FERREIRA; IBIAPINA, 2011). 

O sujeito participante possui  CID 10 G – 80, diagnosticado com paralisia 

cerebral, deste modo, ele é cadeirante, tendo difilculdades para movimentação e 

comunicação, tendo a necessidade de auxílio nas suas atividades escolares e do cotidiano. 

Para o desenvolvimento da atividade, foram utilizados os seguintes recursos: uma 

folha de papel sulfite, tinta guache amarela, um pincel e uma vela. Para uma melhor 

compreensão, a atividade foi pensada de acordo com as estapas referentes ao método 

científico, objeto do conhecimento trabalhado na aula sendo organizada da seguinte 

forma: 

1 – Observação e/ou curiosidade: Inicialmente o estudante recebeu uma folha em 

branco, e foi feito uma questionamento a respeto do que poderia ser visto na folha. É 

importante destacar que antes da entrega, foi escrito o nome do aluno no papel, utilizando 

uma vela, a qual por ser composta basicamente da cera de parafina, não foi possível a 

visualização do mesmo por deixar um aspecto de transparências 

2 – Experimentação e conclusões: Neste momento o estunte recebeu um pincel e 

uma tinta guacher amarela e foi solicitado que ele fizesse a pintura da folha. 

Todo momento foi registrado por meio de fotografias para ser analisado os 

aspectos da aprendizagem e avaliativos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Conforme a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), no Ensino Fundamental, 

é importante desenvolver a curiosidade dos estudantes para que venha explorar os saberes 

a respeito da natureza. E foi o que a atividade possibilitou, inicialmente ao observar a 

folha e não conseguir ver nada, aparentemente, despertou a sua curiosidade ao começar a 

pintura e visualizar que como “mágica” o seu nome apareceu, como pode ser visto na 

imagem 1. Lembrando que a atividade foi pensada para que as etapas do método cientifico 

fossem executadas de maneira prática. 

A curiosidade foi despertada a partir momento em que ele observou a folha e não 

conseguiu visualizar o seu nome, surgindo a seguinte questão: Será que existe alguma 

coisa na folha? Seguindo para experimentação com a pintura e a conclusão com o 

aparecimento do seu nome.  

Imagem 1: momento do desenvolvimento da atividade que apresenta o nome do estudante 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Antes da construção da adaptação da atividade foi perguntado ao estudante qual a 

cor da sua preferência, e por ser o amarelo, a mesma foi inserida na atividade, para 

facilitar a compreensão da aprendizagem (ULIANA, 2013). A atividade permitiu a 

autonomia do estudante para o desenvolvimento da atividade, sendo demostrado para 

conclusão da mesma, considerando as suas particularidades mesmo com suas limitações, 

mas podendo ressignificar o conteúdo por meio do desenvolvimento atividade 

(CANUTO; PERREIRA, 2020). 
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A pintura foi pensada também, para desenvolver ao longo da atividade a 

coordenação motora, pois ele tinha que pintar na folha, no local sugerido, pois assim ele 

pode visualizar o seu nome. Sendo também uma das potencialidades do ensino por 

investigação, mesclar variadas habilidades envolvendo formas diversas de comunicação, 

desta atividade foi trabalhada a comunicação visual. Sem falar que a atividade permitiu 

não somente memorizar as etapas do método científico, e sim aprender de maneira 

significativa por meio da experimentação estando mais próximo do conhecimento 

científico (DA CONCEIÇÃO, A.; FIREMAN, E., 2021). 

 

CONCLUSÕES 

 A pratica pedagógica permitiu ressaltar a importância da construção das 

atividades adaptativas tendo como auxílio o ensino por investigação, proporcionando, 

deste modo, a inclusão do estudante e o despertar pela curiosidade científica e a vivenciar 

de experiências que remetem ao método científico e não somente a memorização do 

conteúdo. 
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PANORAMA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL: DA EXCLUSÃO A 

INCLUSÃO NOS SÉCULOS XIX E XX 
          

Irandi Silva de Oliveira1; José Mateus do Nascimento2. 
 

INTRODUÇÃO 

A educação especial no Brasil é um assunto que sempre merece ser colocado em 

pauta, pois se apresenta no contexto de um processo histórico marcado por desigualdades, 

iniciando-se pelas formas excludentes de relação social, passando por fases até chegar ao 

modelo em vigência da educação inclusiva, que ainda enfrenta diversos desafios diante 

dos avanços significativos que tem alcançado.  Nesse sentido, esse estudo expandido tem 

como objetivo construir um panorama histórico de como se  concebeu e desenvolveu as 

fases da inserção da educação especial no Brasil nos séculos XIX e XX. O trabalho 

oferece uma relevância apreciável no campo da educação especial, pois pode subsidiar 

com informações para outras pesquisas feitas nessa temática, ajudando a compreender 

como ocorre o processo histórico de inclusão no sistema escolar de alunos com 

necessidades educativas especiais. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 A Educação Especial no Brasil é estudada por Sassaki (1997) em fases históricas 

a saber: exclusão, segregação, integração e inclusão. Cada etapa explícita formas de 

interação, organização de instituições e uso de nomenclaturas para identificação das 

pessoas com necessidades educativas especiais.  

A fase da exclusão, no início século XIX, denuncia a etapa que as pessoas 

deficientes eram marginalizadas do contexto educacional.  Segundo Martins (1999) 

qualquer aluno com laudo médico de anomalia era considerado sujeito ineducável, visto 

que a melhor opção era a exclusão escolar. Até então pouco ou quase nenhuma atenção 

se dava a educação dessas pessoas. Contudo, pesquisas começaram a serem feitas sobre 

a Educação Especial no Brasil, o que contribuiu para mudar essa situação e condição. 

 A segunda fase conhecida como segregação, ainda no século XIX. Se caracteriza 
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pelas instituições especializadas, filantrópicas e assistencialistas. Conforme Amaral 

(2001) anuncia que essas organizações obteve um papel significativo, pois foi pioneira na 

educação de estudantes com deficiência no Brasil concebida pelo poder público. E a partir 

dela começou a avançar as discussões de forma mais concludente sobre a inserção de 

alunos especiais no ensino regular, porém de maneira vagarosa.  

Durante o século XX, ocorreu a terceira fase denominada de integração. Para 

Mantoan (2003, p. 23) tal período iniciou-se na década de 1960, no qual os alunos 

especiais eram colocados em salas regulares, desde que mostrassem capacidade de estar 

no mesmo nível dos demais estudantes e no contra turno eram levados para salas de 

atendimento educacional especializado. Desse modo, também não se exigiam mudanças 

nos edifícios e nem tão pouco nas estratégias metodológicas para os estudantes 

deficientes. 

A partir dos anos 1990, tivemos a fase da educação inclusiva para atender às 

demandas sociais de uma educação equânime para todos os alunos: 

A educação inclusiva é uma proposta de aplicação prática ao campo da 

educação de um movimento mundial denominado de inclusão social, o qual é 

proposto como um novo paradigma e implica a construção de um processo 

bilateral no qual as pessoas excluídas da sociedade buscam em parceria, 

efetivar e equiparação de oportunidades para todos. (MENDES, 2002, p.61) 
 

Apesar das dificuldades enfrentadas pela proposição de educação inclusiva, pode-

se comemorar, porque ocorrem muitos progressos em relação à conquista de direitos 

sociais. É imprescindível que a luta continue para se fazer prevalecer a justiça social, a 

equidade e educação de qualidade para todos, independentemente da condição de cada 

pessoa. 

 

METODOLOGIA 

Metodologicamente, o presente estudo se caracteriza como uma pesquisa de 

abordagem qualitativa. De acordo com Gerhardt e Silveira (2009, p. 31) é uma 

metodologia que se preocupa com os aspectos da realidade subjetiva dos pesquisados. Do 

ponto de vista dos objetivos, o seguinte trabalho se caracteriza como uma pesquisa de 

caráter exploratório. Neste sentido, a pesquisa exploratória é uma metodologia que 

costuma envolver atividade de levantamento bibliográfico sobre um determinado tema. 

(GIL, 2007). 
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Foi feito uso de diversas citações, através de levantamento bibliográfico em livros, 

bases de pesquisas, periódicos e outros. Apoiado por outros trabalhos com a mesma 

temática, cotando diversos autores, a saber: Sassaki (1997); Martins (1999); Amaral 

(2001); Mantoan (2003); Mendes (2002); Mazzota (2003); Jannuzzi (2004); Glat e 

Oliveira (2003). 

Em suma, os resultados desses estudos bibliográficos são sistematizados, em 

parte, no presente texto. Representa o desenvolvimento dos estudos efetuados durante a 

primeira etapa de pesquisa que foi realizado para a elaboração de minha monografia de 

final de Curso de Licenciatura em Geografia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Educação Especial no Brasil se comparada a outros países sobretudo aos 

europeus, iniciou de forma tardia e excludente. Sobre a fase da exclusão Sassaki (1997) 

aponta que os deficientes eram excluídos do âmbito escolar. Por conseguinte, serviam 

para força de trabalho escravo, trabalhavam em circos como forma de animar a plateia, 

comumente abandonados até mesmo pelos próprios familiares e viviam ao relento tendo 

de mendigar o pão de cada dia. 

Esse panorama só começou a mudar de forma gradual crescente em meados do 

século XIX, com a fase da segregação. Mazzota (2003) resgata a criação das duas 

primeiras instituições públicas brasileiras voltadas para a educação especial: o Imperial 

Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, e o Instituto dos “Surdos-Mudos” implantado por 

D. Pedro II, em 1857. Foi a partir dessas instituições que começaram a avançar as 

discussões sobre a inserção de alunos na educação especial de maneira mais eficaz. 

A esse respeito, Jannuzzi (2004) afirma que a ampliação dessas instituições 

especializadas ocorreu de forma lenta, deixando o atendimento a desejar na educação 

especial. E apresenta dados do censo de 1872, onde o país contava com 15.854 pessoas 

cegas e apenas 35 eram atendidos nas instituições especializadas; numa população de 

11.595 surdos, dentre os quais, apenas 17 recebia atendimento.  

Ainda, de acordo com Mazzota (2003) apesar dos entraves, a iniciativa suscitou a 

discussão que levou o Primeiro Congresso de Instrução Pública de 1883, que incluiu na 

pauta o tema da educação especial. No século XX, quase um século depois da inauguração 
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da primeira instituição pública para estudantes com deficiência, o Brasil contava com 54 

prédios custeados pela administração pública brasileira.  Um exemplo disso foi o Instituto 

dos “Surdos-Mudos” que um século depois da sua inauguração, o espaço passou a ser 

chamado de Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) em 1957. Como mostra a 

imagem abaixo: 

Figura 01: Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) 

 
Fonte: https://bndigital.bn.gov.br/artigos/26-de-setembro-dia-nacional-do-surdo-e-o-instituto-nacional-

de-educacao-de-surdos/ Acessado em: 15 de Março de 2021. 
 

O INES foi idealizado pelo surdo francês Ernesto Huet no século XIX e continua 

atendendo nos dias atuais em torno de 600 alunos anualmente, com subsídios financeiros 

de doações e recursos públicos. 

Doravante na história, surge na década de 1960, aliado às mobilizações populares 

e às cobranças de todos os envolvidos na educação especial, a fase da integração. Os 

estudantes eram transferidos dos institutos especializados e inseridos na sala de aula 

regular desde que apresentassem um bom rendimento acadêmico. Essa configuração 

acabou recebendo muitas críticas pelos acordos globais de direito humanos, porque 

adotava a separação dos alunos do ensino normal e alunos especiais, e mais ainda 

incentivava o preconceito e não estimulava a pluralidade.   

Também foi nessa etapa que aflorou a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) n° 4.024/61, onde um dos temas discorridos enfocou a qualidade da 

educação especial. A Reforma Educacional de 1971, a Lei n° 5.692/71, abordou sobre a 

possibilidade de integração de deficientes na educação regular. Só no ano de 1988, 

tivemos uma nova Constituição da República Federativa do Brasil, que dedicou no art. 

205, a seguinte ordenança sobre educação: “a educação, direito de todos e dever do 

Estado”. Essa prerrogativa foi um passo muito importante na direção da efetivação dos 

direitos humanos e o exercício da cidadania em nosso país. 
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A fase da inclusão eclode a partir da década de 1990 como consequência de muitas 

cobranças dos segmentos sociais envolvidos na educação especial. Concordando com 

(GLAT; OLIVEIRA, 2003, p. 3) em relação à efetivação dessa política, 

independentemente do tipo ou grau de comprometimento do estudante é dever da escola 

receber e prestar atendimento aos alunos especiais em classes regulares. 

Nesse novo paradigma, a inserção dos alunos especiais no seio da escola começou 

acontecer paulatinamente, os edifícios educacionais ganham uma nova estrutura, 

promovendo acessibilidade; os docentes escolhem as estratégias metodológicas de forma 

que atendam a todos os alunos, compreendo que o centro desse tempo passou a ser o 

ensino inclusivo, objetivando a formação de indivíduos autônomos, respeitando a 

diversidade. Ocorre melhora considerável em relação aos números no ensino regular, 

durante a década de 1990 e nos anos posteriores, como se pode ver expresso pelo Gráfico 

01 a seguir: 

Gráfico 01:Censo Escolar registra uma evolução nas matrículas de alunos especiais no ensino regular 

 
Fonte: MEC/SECADI (2014). 

 

O Gráfico 01 mostra um crescimento numérico nas matriculas no ensino regular 

e uma diminuição das escolas especializadas durante a década de 1990, sobretudo por 

influência do paradigma da inclusão social das pessoas com necessidades educativas 

especiais. 
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CONCLUSÕES 

O presente estudo conclui que a ascensão da legislação específica para alunos 

especiais no Brasil acabou acontecendo, por meio de dispositivos políticos, jurídicos e 

pedagógicos, ainda que de forma vagarosa e amparada por insistente militância social de 

entidades e familiares. Tais mudanças e conquistas teve ápice com a LDB de 1996, 

quando o documento propôs a inserção dos estudantes especiais em todas as modalidades, 

nível de ensino do país. Essa mudança na política nacional ocorre em consequência das 

cobranças de instituições internacionais que sistematizam suas demandas por meio da 

Declaração de Salamanca de 1994, definindo diretrizes e princípios para efetivação da 

inclusão social das pessoas com deficiência no sistema educacional.  

A educação inclusiva é assegurada por diversas lutas travadas pelos próprios 

alunos, presença dos familiares, professores, gestores, secretarias, conselhos, colegiados, 

movimentos sociais, veículos de comunicação e outros. O tema passou a ser bastante 

discutido em conferência, simpósio, fóruns, palestras, pesquisas acadêmicas; a mobilizar 

a promulgação de leis municipais, estaduais e no âmbito da União; a promover mudanças 

substanciais nas instituições de ensino.  

Portanto, historicamente não foi fácil chegar até ao panorama de conquistas atuais, 

somente possível graças as pressões de todos os segmentos sociais envolvidos. Por fim, 

acreditamos que o resultado desse estudo apresenta importância para os grupos que se 

dedicam ao estudo da causa da inclusão e para a sociedade que clama pela efetivação de 

práticas inclusivas nos espaços sociais. Apesar dos avanços no campo da educação 

especial, ainda precisamos melhorar a atuação nos estabelecimentos escolares e 

ultrapassar muitas adversidades.  
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA E PANDEMIA:  ONDE ESTÃO AS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA NO ENSINO REMOTO? 

 
Márcia Jerônimo de Souto1; Rita de Cássia Paiva Barbosa Magalhães2; Gessica Fabiely Fonseca3 

 

INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1998, em seu artigo 205, promulga que “a educação é 

direito de todos e dever do Estado e da família e será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). 

Neste sentido, para que seja efetivada a educação como direito de todos no 

contexto educativo e na realidade de crianças e estudantes, é necessário compreender 

como os marcos legais da educação inclusiva se efetiva na cultura escolar, nas 

microrrelações sociais e culturais nas escolas.   

Compreender como a pessoa com deficiência e a diversidade em geral é percebida, 

ouvida e respeitada nas vivências e experiências escolares torna-se relevante para que os 

direitos escolares e de aprendizagem possa efetivar-se. Neste sentido, Merleau-Ponty 

(1999, p. 10) afirma que: “para ver o mundo e apreendê-lo como paradoxo, é preciso 

romper nossa familiaridade com ele, e porque essa ruptura só pode ensinar-nos o 

brotamento imotivado do mundo” (PONTY, 1999, p. 10). 

Desse modo, para que a inclusão escolar da pessoa com deficiência e as diferenças 

sejam valoradas no cotidiano educativo, é necessário que a cultura escolar e a comunidade 

educativa, além de ver as diferenças na escola, desenvolva práticas que rompa com o 

preconceito, o estigma, a discriminação e exclusão na escola. 

É dentro dessa discussão que reflete-se a inclusão escolar no contexto da pandemia 

da COVID-19, compreendendo os percalços históricos que ela possui. Desse modo, tem-

se que em meio à maior crise sanitária da história, deflagrada pela pandemia de COVID-

19 o contaexto em que o estudo se insere, onde objetiva-se refletir sobre a inclusão de 

estudantes com deficiência no ensino remoto emergencial.  
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ritam.ppgedufrn@gmail.com 
3 Docente do Programa de pós-graduação em Educação. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Merleau-Ponty (1999), escreveu que “é preciso olhar para ver”. e assim, [...]” 

perceber é envolver em um só golpe todo um futuro de experiências em um presente que 

a rigor nunca o garante. É crer em um mundo” (PONTY, 1999, p. 399).  Portanto, não 

basta ver, e preciso perceber o real, o dia a dia na escola para desnaturalizar relações 

sociais excludentes.  

Paulo Freire em Pedagogia da esperança (2016), refere que: “a prática educativa 

de opção progressista jamais deixará de ser uma aventura desveladora, uma experiência 

de desocultação da verdade” (FREIRE, 2016, p.13). 

 E assim, para educar para a democracia na escola inclusiva, é preciso desenvolver 

ações, intervenções e práticas pedagógicas comprometidas com a equidade, a formação 

integral, cidadã e democrática para todos. Sabe-se que não basta que a criança ou o 

estudante esteja matriculado para que a inclusão se efetive. 

Para a efetivação da inclusão escolar é imprescindível  que sejam desenvolvidas 

práticas pedagógicas e socioculturais que valorizem as vivências e experiências do 

alunado, as relações dialógicas, horizontais e democrática em que crianças, estudantes, 

professores, familiares e demais profissionais possam possibilitar aos envolvidos e 

comprometidos destes, com a equidade na escola nas micro e macro relações 

socioculturais e pedagógicas de forma positiva,   para promover a construção da 

escola  mais justa e igualitária  e democrática desde a mais tenra idade. 

Para Freire (2014): 

A construção da escola democrática não depende igualmente, da 

vontade de alguns educadores e educadoras, de alguns alunos, de certos 

pais e mães. Esta construção é um sonho por que devemos lutar todas e 

todos os que apostamos na seriedade, na liberdade, na criatividade, na 

alegria dentro e fora da escola. (FREIRE, 2014, p.254).   
 

Evidenciar a importância do professor para que os direitos educativos e de 

aprendizagem da pessoa com deficiência e as diferenças, ou seja, a diversidade na escola 

para todas e todos,  possa não só conviver e interagir, mas aprender e crescer juntos, tendo 

as individualidades e subjetividades consideradas e respeitadas, para que nas 

interações,  trocas de saberes, experiências e vivências possibilite a comunidade escolar 

misturar-se ao outro, crescer juntos aprender, viver e conviver com a riqueza que emana 
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da multiplicidade cultural e social na escola com empatia e solidariedade.  

Para que a inclusão e os direitos educativos e de aprendizagem se efetive para 

todos, emerge a importância e o papel do professor para que desde o planejamento 

considere a multiplicidade de culturais, as múltiplas aprendizagens, as diferentes formas 

de ser e existir na escola e na sociedade.  

Evidenciar que o professor é a peça chave para a promoção da inclusão escolar 

exige considerar e lutar por formação inicial e continuada, melhores condições de 

trabalho, espaços para estudo, planejamento, espaços de escuta e troca de experiências e 

saberes, dentro e fora da escola, para que o professor e os demais profissionais da 

educação compreendam que não estão sozinhos e que é na construção coletiva, no diálogo 

com o outro, com os pares, na socialização de dificuldades, na socialização de práticas 

exitosas que o trabalho se fortalece rumo a consciência coletiva para lutar por melhores 

condições de trabalho e de vida para todos. 

 Para que a inclusão e a escola para todos seja realidade não só nas leis, diretrizes 

e normativas já garantidas por lei, reconhecendo possíveis fragilidades formativas e 

desigualdades estruturais e sociais tão radicalmente evidenciada e agravada na educação 

brasileira com o advento da pandemia da COVID-19 provoca os professores, estudantes 

e escolas a promoção de novas formas de aprender e interagir, através do ensino remoto.   

Emerge-se, desse modo, a urgência de reconfigurar saberes, necessidades 

formativas para práticas pedagógicas inclusivas em espaços virtuais nos tempos atuais. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um ensaio teórico-reflexivo que propõe uma discussão acerca da 

educação inclusiva no contexto da pandemia da COVID-19. Para a busca e análise do 

referencial estudado foi realizada uma revisão narrativa da literatura, utilizando-se as 

seguintes palavras-chave: “ensino remoto” e “inclusão” no Portal de Periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Desse modo, como critérios de inclusão elencaram-se artigos completos, 

disponíveis gratuitamentes, escritos em inglês ou português publicados no ano de 2020 e 

2021, considerando o objeto de estudo voltado para a inclusão no ensino remoto durante 

a pandemia da COVID-19. Foram excluídos editoriais, cartas ao editor, monografias, 

teses e dissertações.  
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Na busca inicial, encontraram-se 12 estudos. Após a leitura do estudo completo, 

selecionaram-se os que responderam a questão de pesquisa, que foram apenas dois 

estudos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao realizar a busca dos artigos verificou-se que a produção sobre a inclusão no 

ensino remoto em decorrência da pandemia da COVID-19 ainda é incipiente. O quadro 

abaixo caracteriza os dois estudos encontrados quanto aos autores, ano, periódico, 

objetivo e principais resultados.  

 

Quadro 01 – Caracterização dos estudos que compuseram a amostra. 
Autores e 

ano 
Periódico Objetivo Principais resultados 

Medeiros 

e Tavares 

(2020) 

Revista  Linguagem  

em  Foco 
Apresentar um 

panorama da realidade 

de dois alunos com DI 

sobre seus estudos e suas 

percepções acerca 

das  possíveis  dificulda

des  escolares  frente  à  

adoção  do  ensino  rem

oto  a  partir  da 

aplicação de um estudo 

de contexto. 

Verificou-se que os dois 

alunos entrevistados 

apresentavam restrições 

significativas no uso da 

linguagem, sejam na leitura, 

escrita, como também na 

oralidade. Os professores 

utilizaram estratégias 

simples, como a autorização 

para gravar as aulas, 

aplicação de atividades 

com  prevalência  de  questõe

s  de  múltipla  escolha  e  ass

istência na  organização  das 

palavras 
Feitosa et 

al. (2020) 
Brazilian Journal of 

Production 

Engineering 

Relatar   a 

experiência  dos  membr

os  do  Grupo  de  Inova

ções Tecnológicas no 

Ensino Superior: 

desafios 

contemporâneos da 

Faculdade Santa Maria, 

frente ao 

uso  de  tecnologias  em  

favor  da  educação  dur

ante  a 

pandemia   do   COVID-

19.   

A    utilização    das    aulas    

remotas proporcionou 

benefícios e desafios entre a 

população acadêmica, visto 

que essa ferramenta foi a 

única forma 

para  dar  continuidade  ao  p

eríodo  letivo,  no  entanto 

dificuldades    falta   de   aces

so   a   internet   de   qualidad

e, indisponibilidade de um 

local adequado para assistir as 

aulas, falta de domínio para 

executar 

programas  utilizados  pelas  
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instituições  e  necessidades 

individuais de 

apresendizagem são 

envidenciadas nesse 

processo. 

 

Considerado as lacunas na literatura acerca da temática, considerou-se 

fundamentar teoricamente a discussão com base no arcabouço clássico. Desse modo, em 

Pedagogia da indignação Freire (2000) reflete que:  

Quanto maior vem sendo a importância da tecnologia hoje tanto mais 

se afirma a necessidade de rigorosa vigilância ética sobre ela. De uma 

ética a serviço das gentes, de sua vocação ontológica, a do ser mais e 

não de uma ética estreita e malvada, como a do lucro, a do mercado 

(FREIRE, 2000, p. 102). 

 

Estudos sobre a escolarização de pessoa com deficiência apontam que o “olhar” 

do outro sobre a diversidade e suas multiplas formas de ser e existir pode gerar 

esteriotipos,  preconceitos, estigmas, que pode enfatizar a diferença, e  influenciar 

negativamente na formação da  identidade, prejudicar a autoimagem dos sujeitos, 

culminar na exclusão, marginalização e invisibilidade destes na escola e na sociedade. 

Em seus estudos sobre estigma e deficiência  Magalhães (2020) afirma:  

O olhar problematizador sobre a construção da identidade da pessoa 

com deficiencia e dos estigmatizados, em geral, deve atentar para o fato 

de que a aceitação-fantasma pode muito bem estar escondida sob a capa 

de discursos educacionais democratizantes, que gera práticas 

discriminadoras e excludentes (MAGALHÃES, 2020, p. 62). 

 

  Neste sentido, compreende-se que  a identidade como produção social, e o 

importante  papel do outro, seu corpo, suas imagens nas interações sociais e como as 

percepções podem  marcar, apoia, acolhe ou excluir os sujeitos. 

Norval Baitello Junior (1998), em seus estudos sobre comunicação, midia e 

cultura, considera que: “Todo processo comunicativo tem raízes em uma demarcação 

social chamada corpo”, neste sentido, o corpo tem multiplas formas de expressar-se.  
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Para Baitello Junior (1998): 

A instância “corpo” é fundante para o processo comunicativo, É com ele 

que se conquista a vertical, a dimensão do espaço configura as 

codificações de poder. É com ele que se conquista as dimensões da 

horizontalidade e as relações solidárias de igualdade. É com o corpo 

gerando vinculos que se apropria do seu próprio espaço e de seu próprio 

tempo de vida, compartilhando-os com outros sujeitos. Mas é também 

aí, no estabelecimento  de vínculos, materiais ou simbolicos, que inicia 

a apropriação do espaço e do tempo de vida de outros (BAITELLO 

JUNIOR, 1998, p. 12). 
 

  Considera o que falta em detrimento das potencialidades, peculiaridades e 

metamorfoses socioculturais econômicas e educativas pelas quais o humano é atravessado 

ao longo da vida em seus diversos contextos e  dimensões reais e virtuais de vivências, 

experiências e aprendizagens.  

Boaventura de Souza Santos (2020) reflete sobre “A cruel pedagogia do vírus”:  

As pandemias mostram de maneira cruel como o capitalismo neoliberal 

incapacitou o Estado para responder as emegências. As respostas que os 

estados estão a dar a crise varia de Estado para Estado, mas nenhum pode 

disfarçar a sua incapacidade, a sua falta de previsibilidade em relação a 

emergências que têm vindo a ser anunciadas como de ocorrência 

próxima e muito provável (SANTOS, 2000, p. 28). 
 

A pandemia da COVID-19 desnudou e agravou  a desigualdade social, econômica 

e  educacional no Brasil e no mundo e nos provoca a buscar novas formas de atuação e 

resistências individuais  e coletivas, “o tempo político e mediático condiciona o modo 

como a sociedade se apercebe dos riscos que corre, e esses modos pode-nos ser faltal” 

(SANTOS, 2000, p. 18 ).  

Ao relacionar claramente a pandemia, o isolamento e os deficientes, Boaventura 

aponta: 

Os deficientes têm sido vítimas de outra forma de dominação, além do 

capitalismo, do colonialismo e do patriarcado: o capacitismo. Trata-se 

da forma como a sociedade os discrimina, não lhes reconhecendo as 

suas necessidades especiais, não lhes facilitando acesso à mobilidade e 

às condições que lhes permitiriam desfrutar da sociedade como 

qualquer outra pessoa. De algum modo, as limitações que a sociedade 

lhes impõe fazem com que se sintam a viver em quarentena permanente 

(SANTOS, 2000, p. 20). 
 

É importante compreender que o capital molda consciências, e a educação tem 

papel fundamental para desvelar contradições. Com isso, o professor, como profissional 
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da sociedade, deve interpretá-la com a ajuda das teorias para fundamentar sua 

ação,  didatizar o conteúdo dos livros e aproximar da realidade da vida social dos sujeitos 

de forma critica, reflexiva e dialógica. 

Considera-se ainda que se faz necessário evidenciar que as problemáticas da vida, 

as vivências e o vivido, não devem ser estranhos à escola,  devendo-se, portanto, entendê-

las na  sua complexidade e historicidade para melhor agir e transformar realidades e 

práticas pedagogicas.  

Portanto, deve-se fortalecer e acolher a todos estudantes, professores e demais 

sujeitos dentro e fora da escola em sua identidade pessoal e profissional, em suas 

fragilidades, medos, contradições e potencialidades, como atores de sua própria histórias. 

Com isso, no livro dos Abraços, escreveu Galeano (2002): 

[...] Dos medos nascem as coragens; e das dúvidas, as certezas.  
Os sonhos anunciam outra realidade 
possível e os delírios, outra razão. 
Somos, enfim, o que fazemos para transformar o que somos. 
A identidade não é uma peça de museu, quietinha na vitrine, mas a 

sempre assombrosa síntese 
das contradições nossas de cada dia [... ]. 

 

CONCLUSÕES 

  A democratização do acesso a tecnologias, a alfabetização digital para 

garantir a efetivação dos direitos educativos e de aprendizagens para todos, diante das 

desigualdades sociais, econômicas e sanitárias que atravessa nossa sociedade e o mundo 

no contexto da COVID-19 é um grande desafio atual.  

  Para construir e promover entre estudantes, professores,  escola, famíliares e 

sociedade práticas sociais e culturais mais inclusivas, humanizantes, dialógicas e 

democráticas não só para constatar ou nos tornar inertes diante dos desafios 

e  adversidades, mas para transformar e mudar realidades, aprendendo juntos de forma 

viva e ativa, em diferentes espaços vivências e experiências escolares  presenciais e 

virtuais.  

 Para isso, urge a importância de  considerar os direitos educativos e de 

aprendizagem da pessoa com deficiência de forma integral também no ensino remoto é 

essencial, “ver” as  possíveis fragilidades e dificuldades em diferentes contextos, 

pedagógicos, socioculturais e econômicos, para “perceber” e agir em prol da efetivação 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

da inclusão escolar para todos na escola inclusiva e agir para desenvolver estratégias e 

soluções que valorize as potencialidades dos sujeitos em suas múltiplas aprendizagens e 

subjetividades, fazendo da reflexão sobre a prática pedagógica lupa para ver, agir e 

atender de forma integral todos em especial os mais vulneráveis.   
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INCLUSÃO E EDUCAÇÃO REMOTA NOS NAPNES DO INSTITUTO 

FEDERAL DE RONDÔNIA (IFRO) CAMPUS JARU E PORTO VELHO 

CALAMA 

          
Lívia Catarina Matoso dos Santos Telles1; Márcia Cristina Florêncio Fernandes Moret2; João Guilherme 

Rodrigues Mendonça3 

 

INTRODUÇÃO 

A Educação Especial na rede federal de educação passou a ser ofertada no início 

dos anos 2000, apesar de serem conhecidas ações isoladas ocorridas antes disso em alguns 

campi. Teve como marco o Programa Educação, Tecnologia e Profissionalização para 

Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, posteriormente conhecido como 

ação TECNEP (MENDES, 2017). 

Com a reestruturação da rede federal no ano de 2008 e com novas proposições na 

área de Educação Especial, estudantes com Necessidades Educacionais Específicas 

(NEE) começaram a ingressar nas escolas da rede federal e com isso as demandas destes 

estudantes passaram a fazer parte das pautas de discussão. 

Os dispositivos legais diversos asseguram o direito de acesso a pessoas com 

deficiência à educação regular, incluindo a Educação Profissional, como é o caso da 

oferecida pelo Instituto Federal de Rondônia (IFRO). Mesmo com as aulas presenciais 

suspensas devido a pandemia de Covid-19 foi preciso continuar garantindo o direito dos 

alunos NEE através da Educação Remota Emergencial. 

Mas como é possível oferecer apoio pedagógico remoto a esses estudantes? Esta 

pesquisa busca averiguar as distinções entre acompanhamento, atendimento e apoio no 

contexto da educação remota emergencial, descrevendo e analisando como é que ocorreu 

o atendimento aos alunos público-alvo da educação especial nos campi do IFRO 

localizados nas cidades de Jaru e Porto Velho, estado de Rondônia. 

Será analisado como o IFRO desenvolveu o apoio aos alunos durante o período 

de educação remota emergencial, para isso foi elaborado um edital de mediação inclusiva 
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por meio das políticas institucionais voltadas à acessibilidade e inclusão para atender os 

estudantes. A acessibilidade existe quando todas as pessoas têm condições de tal 

participação, de forma plena, com autonomia e segurança (GARCIA; BACARIN; 

LEONARDO, 2018). 

Justifica-se esta pesquisa pela necessidade de repensarmos e avaliarmos as ações 

de inclusão desenvolvidas nestes campi, de forma a projetar ações futuras para o 

enfrentamento dos desafios impostos pela pandemia de COVID-19. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O conceito de educação inclusiva, de acordo com Stainback e Stainback (1999), 

refere-se a uma prática de inclusão que envolve todos os sujeitos, independentemente das 

suas especificidades, talentos, deficiências, condições socioeconômicas ou culturais. 

Dessa maneira, o ensino inclusivo contribui para o desenvolvimento de todos os sujeitos 

envolvidos no processo educativo.  A educação inclusiva se torna assim um novo 

paradigma e implica a construção de um processo bilateral no qual as pessoas excluídas 

e a sociedade buscam, em parceria, efetivar a equiparação de oportunidades para todos. 

A inclusão surge como uma proposta educacional fundamentada nos ideais de 

uma sociedade inclusiva, que valoriza a diversidade humana em suas variadas formas de 

manifestação. Configura-se, assim, não apenas como uma perspectiva voltada para 

pessoas com deficiência, mas como um novo paradigma educacional. A proposta de 

inclusão, segundo Sassaki (1997), visa à adaptação dos sistemas sociais a fim de oferecer 

autonomia, independência e equiparidade de oportunidades a todos.  

Nessa direção, Marchesi (2004) salienta que o conceito de escolas inclusivas 

supõe uma maneira mais radical de entender a resposta educativa à diversidade dos alunos 

e se baseia fundamentalmente na defesa de seus direitos à integração, a necessidade de 

promover uma profunda reforma das escolas, que torne possível uma educação de 

qualidade para todos, sem nenhum tipo de exclusão. A perspectiva inclusiva traz a 

urgência de novos caminhos, repensando a educação, as escolas, as disciplinas, os 

conteúdos e métodos, tendo em vista o respeito e a valorização da diversidade humana. 
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METODOLOGIA 

A metodologia foi baseada na pesquisa qualitativa de abordagem colaborativa, 

tendo utilizado como instrumentos de coleta de dados o e-mail e formulário do google, 

foi uma pesquisa em documentos e dados dos Núcleos de Atendimento às Pessoas com 

Necessidades Educacionais Específicas (NAPNEs), não envolvendo seres humanos.  

As etapas da metodologia investigaram o período após a suspensão das aulas 

presenciais no IFRO, em março de 2020, sendo que na data de 24/03/2020 a Coordenação 

de Educação Inclusiva (CEI) do IFRO orientou que nos NAPNEs o atendimento que antes 

era prestado daria lugar ao apoio.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Atuar na efetivação de diretrizes e ações que possibilitem um atendimento 

educacional focado nas necessidades dos alunos com deficiências, transtornos globais do 

desenvolvimento e superdotação por caminhos mais democráticos e inclusivos é um dos 

objetivos dos NAPNEs de Jaru e Porto Velho Calama.  

 De acordo com os dados obtidos, em ambos os campi foi realizado apoio 

especializado por meio do NAPNE, mas seria necessário um melhor detalhamento das 

ações desenvolvidas para interpretação do trabalho que vem sendo feito.  

A expansão do acesso à escola básica requereu mudanças na formação dos 

professores, nas políticas, nos currículos, nas condições de trabalho dos profissionais da 

educação, na infraestrutura das escolas e na reorganização das condições de ensino 

(GATTI; BARRETTO, 2009).  

No ano de 2020, o IFRO, por meio da Pró-Reitoria de Ensino (PROEN), publicou 

o Edital nº 2/2020/REIT - PROEN/IFRO, DE 20 DE JULHO DE 2020 tendo em vista às 

medidas administrativas diante da Pandemia Covid-19. O edital visava selecionar 

estudantes bolsistas regularmente matriculados nas modalidades presencial e não 

presencial dos cursos técnicos e graduações para atuarem como mediadores virtuais no 

processo de ensino e aprendizagem de estudantes com deficiência e (ou) atendidos pelos 

NAPNEs. 

Teve por objetivo a promoção e a cooperação mútua entre discentes-docentes e 

discente-discente por meio da mediação virtual aos estudantes com necessidades 

educacionais específicas (NEE), e em suas atividades de ensino visando ao êxito do 
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processo ensino-aprendizagem. Tratou-se de um edital que visou ampliar as condições 

para continuidade das atividades de ensino remota em decorrência da suspensão das 

atividades presenciais, exclusivamente para os estudantes com necessidades educacionais 

específicas. 

O estudante bolsista (mediador virtual), teve as seguintes atribuições: Cooperar 

no atendimento e orientação aos discentes com necessidade educacional específica, 

visando sua adaptação e maior integração e interação na plataforma virtual de apoio às 

atividades de ensino remotas ou atividades de ensino correlatas; Auxiliar os discentes na 

realização das atividades propostas pelos docentes na plataforma virtual, sempre que 

compatível com seu grau de conhecimento e experiência; Colaborar com os docentes na 

identificação de melhorias na execução do processo de ensino, propondo medidas ou 

recursos alternativos a serem implementados na plataforma virtual ou em atividade de 

ensino correlatas; Apresentar relatório mensal de atividades desenvolvidas e ao final do 

período de atuação. 

Para cada 1 (um) estudante NEE com Surdez, Deficiência Intelectual, Transtorno 

Global do Desenvolvimento (TGD) e Transtorno do Espectro Autista (TEA) foram 

selecionados 2 (dois) bolsistas. Para cada estudante Baixa Visão foi selecionado 1 (um) 

bolsista. Os quadros 1 e 2 mostram o quantitativo de estudantes atendidos, sendo que nem 

todos receberam o apoio da monitoria inclusiva pois o edital previu vagas apenas para 

alunos surdos, com deficiência intelectual, TGD e TEA. 

 
Quadro 1: Quantitativo de alunos atendidos por meio remoto no NAPNE do Campus Jaru 

Quantidade de 

aluno 
Tipo de deficiência Curso do aluno Monitoria 

1 
Deficiência 

Intelectual/Cognitiva 
2º Período - Medicina 

Veterinária 
recebeu apoio da 

Monitora 

1 TDAH 
3º Período - Medicina 

Veterinária 
Sem monitoria 

1 Deficiência Visual 
3º - Técnico em Comércio 

Integrado 
Sem monitoria 

1 TGD 
1º ano - Técnico em 

Alimentos Integrado 
Sem monitoria 

2 Deficiência Auditiva 

3º ano -Técnico em 

Comércio Integrado 
Sem monitoria 1º ano - Técnico em 

Segurança do trabalho 

integrado 
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1 Dislexia 
3º ano - Técnico em 

Segurança do trabalho 

integrado 

recebeu apoio da 

monitora 

Total de alunos atendidos: 07 
Fonte: NAPNE do IFRO Campus Jaru 

 

Quadro 2: Quantitativo de alunos atendidos por meio remoto no NAPNE do Campus Porto Velho 

Calama 
Quantidade de 

aluno 
Tipo de 

deficiência 
Curso do aluno Monitoria 

1 Surdez 
2º ano de Informática Matutino 

(modalidade Integrado) 
recebeu apoio da 

Monitora 

3 Baixa Visão 

2º ano de Informática Matutino 

(modalidade Integrado) recebeu apoio da 

Monitora Informática/ vespertino 1º 

Informática/matutino/1º ano 

1 
Deficiência 

Intelectual 
1° ano de Informática Matutino 

(modalidade Integrado) 
recebeu apoio da 

Monitora 

4 TGD/TEA 

2º ano Informática Matutino 

(modalidade Integrado) 

recebeu apoio da 

Monitora 

1º ano de Informática Vespertino 

(modalidade Integrado) 

2º ano matutino de Eletrotécnica 

(modalidade Integrado) 

1º ano Informática Matutino 

(modalidade Integrado) 

 

 

6 

Deficiência 

física 

Edificações/ matutino/ 1º 

 

Sem monitoria 

Edificações/vespertino/ 3º ano 

Eletrotécnica/matutino/ 3° ano 

Química/vespertino/2º ano 

Informática/matutino/1º 

Informática/matutino/1º 

3 
Deficiencia 

auditiva 

1º eletrotécnica subsequente 

Sem monitoria 1º periodo ADS 

Química/vespertino/2º ano 

Total de alunos atendidos: 18 
Fonte: NAPNE do IFRO Campus Porto Velho Calama 

 

A Monitoria Inclusiva foi recurso pedagógico de apoio ao ensino que possibilitou 

o acompanhamento individual do aluno NEE, no que se refere ao conteúdo do currículo. 

Quando se trata de acessibilidade pedagógica, não diz respeito apenas ao ensino de alunos 

com deficiência, ela pressupõe um conjunto de possibilidades que buscam ampliar a 

aprendizagem de alunos como um todo. Durante a educação remota foi preciso averiguar 

as distinções entre acompanhamento, atendimento e apoio, tendo em vista principalmente 
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que os alunos NEE que tinham o acompanhamento de Cuidador ou Tradutor e Intérprete 

de LIBRAS precisou ser alterado. 

 

CONCLUSÕES 

Houve uma grande alteração no atendimento aos alunos NEE, sendo que o 

atendimento deu lugar ao apoio, superando o modelo no qual a escola se alicerçava. 

Através da avaliação das ações desenvolvidas nos NAPNEs destes campi foi possível 

redirecionar o trajeto de inclusão escolar de alunos e refletir sobre os recursos 

pedagógicos, de acessibilidade, programas de monitoria e apoios técnicos e tecnológicos 

assistidos, dentre outros, como ações que possibilitam a plena participação dos alunos no 

processo educacional. Mesmo com o apoio oferecido, a educação tem o grande desafio 

de ressignificar as práticas frente a uma realidade social e educacional excludente. Os 

NAPNEs tiveram o papel de verificar como o processo remoto estava acontecendo para 

os alunos, as dificuldades encontradas e, quando necessário, eram estabelecidas novas 

estratégias e ações.  
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: POSSIBILIDADES NO PROCESSO DE 

ENSINO APRENDIZAGEM COM ALUNOS COM SÍNDROME DE 

DOWN NA ESCOLA REGULAR 

 
Autora Iris Neles Silva1; 

 

INTRODUÇÃO 

Esse artigo tem como objetivo refletir sobre as Práticas pedagógicas inclusivas 

para pessoas com síndrome de Down. Entendemos, então, que a educação inclusiva no 

Brasil ainda é um desafio. Esbarramos em metodologias excludentes, currículos não 

inclusivos e falta de capacitação de professores e demais profissionais no contexto 

escolar. Nesse sentido, repensar a prática pedagógica é fundamental para reconstruir essas 

práticas a fim de que contribuam para a inclusão da criança com síndrome de Down na 

escola regular. 

A metodologia se fundamenta numa pesquisa qualitativa a partir de revisão 

bibliográfica fundamentada em autores como Lago e Silva (2017), Tristão e Feitosa 

(2012), Fernandes (2019), entre outros. 

Compreendemos que a inclusão de crianças com síndrome de Down em escolas 

regulares tem sido um tema muito debatido nas escolas e também nos trabalhos 

acadêmicos e científicos. Esses estudos apontam que existe estigmas e estereótipos sobre 

o processo de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos com essa síndrome. Desse 

modo, isso traz à tona preocupações tanto do meio educacional quanto científico, pelo 

fato dessas crianças serem detentoras de identidades tanto biológicas quanto sociais que 

precisam ser reconhecidas em suas individualidades e como cidadãs com direitos. 

Assim, o interesse por esse estudo surgiu de minha experiência em sala de aula 

com alunos com síndrome de Down. Acrescentou-se a isso a compreensão da importância 

dessa temática, logo, há a necessidade de ampliar a discussão sobre a educação inclusiva 

e, dessa forma, contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem dessas crianças. 

Diante disso, esse estudo é de grande relevância acadêmica e social e tem como intuito 

desmistificar estigmas e estereótipos relacionados as pessoas com SD no tocante a seu 

aprendizado e desenvolvimento historicamente condenados por um determinismo 

 

1 Especialização em Educação Infantil, Facen, irisirissilva2013c@hotmail.com 
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biológico, que impede que muitos não acreditem no potencial que eles têm a desenvolver. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Por educação inclusiva se entende o processo de inclusão das pessoas com 

deficiência ou com déficit de aprendizagem na rede regular de ensino em todos os seus 

níveis. A educação inclusiva busca, assim, evitar a segregação e discriminação, colocando 

a pessoa com deficiência em atendimento na escola comum, mas ainda assim atendendo 

às suas exigências pessoais (LAGO e SILVA, 2017). 

Amiralian et al (2000) compreende a deficiência como a perda ou anormalidade 

de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, temporária ou permanente. 

Inclui nessa compreensão a ocorrência de uma anomalia, defeito ou perda de um membro, 

órgão, tecido ou qualquer outra estrutura do corpo, inclusive das funções mentais. Isto é, 

representa a exteriorização de um estado patológico, refletindo um distúrbio orgânico ou 

uma perturbação no órgão. 

Já Jesus (2005), entende por pessoa com deficiência, aquela que apresenta, em 

comparação com a maioria das pessoas, significativas diferenças físicas, sensoriais ou 

intelectuais, decorrentes de fatores inatos ou adquiridos, de caráter permanente, que 

acarretam dificuldades em sua interação com o meio físico e social, e que, por essa razão, 

estão enfrentando várias barreiras para tomar parte ativa na sociedade com oportunidades 

iguais às da maioria da população, o que ainda é considerado difícil. 

Assim sendo, entre essas deficiências, encontramos as pessoas com síndrome de 

Down (SD). A SD se dá devido a uma síndrome genética caracterizada por um erro na 

distribuição dos cromossomos durante a divisão celular do embrião, revertendo a maioria 

dos casos, numa trissomia do 21. (MOVIMENTO DOWN, 2014). Segundo o Movimento 

Down (2014) a SD é causada pela presença de três cromossomos 21 em todas ou na maior 

parte das células de um indivíduo. Isso ocorre na hora da concepção de uma criança. As 

pessoas com SD, ou trissomia do cromossomo 21, têm 47 cromossomos em suas células 

em vez de 46, como a maior parte da população. 

A instituição ainda destaca que existe diferentes tipos da SD, sendo eles: a 

trissomia simples do cromossomo 21; a translocação cromossômica e o mosaicismo. 

Esses tipos se caracterizam pelo funcionamento intelectual inferior à média, apresentando 
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déficit cognitivo e dificuldade de comunicação. (MOVIMENTO DOWN, 2014). 

O atendimento feito à criança com SD deve ser realizado de acordo com suas 

necessidades. Crianças com SD não estão simplesmente atrasadas no seu 

desenvolvimento ou meramente com a necessidade de programas facilitados. Elas têm 

um perfil de aprendizagem específico com características fortes e fracas. 

Dessa forma, compreendemos que cada criança é única e, para além da 

deficiência, guarda características próprias. Decorre daí que o perfil e o estilo de 

aprendizagem típico da criança com SD, associados às suas necessidades individuais e 

variações dentro do perfil, precisam ser considerados. Algumas têm implicações físicas, 

outras cognitivas. E outras podem ter as duas. 

Assim, as crianças com SD apresentam algumas limitações tais como: são mais 

lentas e demoram mais tempo que as outras para atingir a maturidade e desenvolver-se 

por completo, principalmente o aprendizado da linguagem. Entretanto, elas podem 

desenvolver inúmeras habilidades, dentro de suas limitações (LAGO e SILVA, 2017). 

Segundo Barbosa (2015) as dificuldades de aprendizagem são caracterizadas pela 

desordem ou disfunção no processo de aprender, ou seja, não permite que o aluno 

aproveite as suas possibilidades para perceber, compreender, reter na memória e utilizar 

posteriormente as informações obtidas. Logo, são compreendidos como atrasos atípicos 

no desenvolvimento na cognição, comunicação, leitura, motricidade e habilidades 

sensoriais, bem como, nas relações sociais e emocionais que podem chegar a afetar o 

desempenho educacional dos indivíduos. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia é de caráter qualitativo, a partir de uma revisão bibliográfica 

(MARCONI e LAKATOS, 2003). A coleta de dados dessa pesquisa traz à tona o processo 

de inclusão dos sujeitos com síndrome de Down na escola regular, e tais dados serão 

apresentados ao longo do texto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As dificuldades de aprendizagem referentes as pessoas com síndrome de Down e as 

possibilidades de estímulos para aprendizagem estão descritas conforme o quadro  

1 
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Quadro 1 As dificuldades das pessoas com síndrome de Down que podem influenciar no ensino aprendizagem 
DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM 
POSSIBILIDADES DE ESTÍMULOS PARA 

APRENDIZAGEM 

 

Dificuldades de fala e linguagem e Memória 

auditiva de curto-prazo reduzida 

• É interessante aproximar a criança com síndrome 

de Down dos adultos no grupo de trabalho; 

• Marcar o início e fim das frases; 

• Utilizar expressões faciais, sinais e gestos ao falar 

com a criança; bem como reforçar com uso de 

imagens e materiais concretos; 

• Repedir em voz alta e reformular palavras e frases 

para garantir que a criança ouviu bem a 

informação. 

• Respeitar o tempo da criança para processar a 

linguagem e responder. 

• Usar linguagem simples e familiar, bem como, 

frases curtas. 

• Verificar a compreensão – solicitar que a criança 

repita as instruções. 

• Usar materiais concretos. 

  

 

 

 

Atraso nas habilidades motoras 

grossas e finas 
 

Planejar atividades psicomotoras, que proporcione 

experiências para o processo de adaptação. 
Certificar que a criança tenha um apoio sólido para descansar 

os pés. 
• Usar pranchas inclinadas para ela escrever, para 

garantir uma postura reta e possa fazer pressão 

no papel para a escrita. 

• Providenciar exercícios extras para estimular a 

prática. 

• Usar atividades variadas e materiais 

multissensoriais. 

• Encorajar exercícios manuais que ajudem a 

aumentar a consciência corporal. Encorajar 

exercícios de fortalecimento para pulsos e 

dedos. 

• Exercícios de coordenação que usem músicas com 

rimas a respeito das partes do corpo, bem como, 

pintura com os dedos, ligar pontos, jogos de montar 

e etc. 

• Exercícios que estimule cortar, pode fortalecer a 

coordenação 

 

 

Dificuldades de Generalização, pensamento 

abstrato e raciocínio e Dificuldade de consolidação 

e retenção 

• Usar variedades de métodos e materiais em diversos 

tipos de contexto. 
• Reforçar a aprendizagem de conceitos com 

materiais concretos e visuais. 

• Oferecer explicações e demonstrações 

para a criança fixar a aprendizagem. 

• Encorajar a resolução de problemas. 

Fonte: Movimento Down, 2013. 
 

Assim, Lago e Silva (2017) destacam que conhecer esses fatores que facilitam 

e/ou que inibem a aprendizagem permite que a equipe pedagógica e professores planejem 
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e implementem atividades significativas e relevantes. Isto, no entanto, não significa que 

todas as crianças com SD terão as mesmas dificuldades ou facilidades em relação a 

aprendizagem. 

Já Vieira (2016) diz que nessa perspectiva, o educador é agente facilitador, 

possibilitando interações e intervenções com todos os alunos no processo de ensino 

aprendizagem. Esse profissional tem a responsabilidade de lidar com uma sala de aula 

heterogênea, na qual cada estudante tem suas especificidades, que precisam ser 

compreendidas pelo educador para que este os ajude a avançar. 

Para Fernandes (2019), a interação com a criança com SD no meio social, deve 

ocorrer de forma semelhante à das crianças sem a síndrome dentro e fora da escola, pois 

a interação social é importante para a integração escolar. A autora chama a atenção para 

o rompimento dos mecanismos segregacionistas. Para que a integração total aconteça é 

necessário envolver um conjunto de manifestações e atividades humanas em todas as 

etapas da vida das pessoas. A criança Down apresenta muitas debilidades e limitações, 

desse modo, o trabalho pedagógico deve respeitar o ritmo das crianças, e também 

estimular de maneira adequada para o desenvolvimento de suas habilidades 

(FERNANDES, 2019). A autora destaca ainda que é fundamental que exista diferenças 

em sala de aula, pois enriquece o conhecimento das outras crianças e do professor, 

possibilitando a troca de experiências e contribuindo para o desenvolvimento mais 

adequado e significativo da pessoa com deficiência. 

Dessa forma, uma escola inclusiva promove possibilidades em sala de aula que 

contribuem para a aprendizagem dos alunos, promovendo situações vivenciais que 

possibilitem organização do pensamento. As atividades devem ser iguais para todos, 

entretanto, em alguns casos a adaptação dos exercícios devem se adequar as necessidades 

de cada aluno com SD. 

Para tanto, Pereira; Santos; Menezes e Gois (2020) destacam a necessidade de 

avaliar o desenvolvimento da expressão oral nas crianças com SD, e enfatizam que o 

professor deve observar se o aluno compreende as mensagens e se é capaz de expressar 

suas ideias de modo coerente com o contexto discutido, mesmo quando ele é capaz de 

falar. E chamam a atenção que o aluno com SD, pode se expressar via desenho, apontar 

para os materiais apresentados na aula, ou realizar movimentos corporais afirmativos ou 
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negativos. As autoras apontam também que a avaliação da aquisição da língua escrita 

pode ser utilizada com o objetivo de informar ao professor o conceito que o aluno tem 

sobre a escrita. Mas é importante ter em mente que esses procedimentos necessitam de 

metodologias, procedimentos pedagógicos, materiais e equipamentos adaptados. 

Dessa maneira, compreendemos a importância de enfatizar as possibilidades de 

aprendizagem dos alunos com SD. Portanto, a escola precisa desenvolver ações 

pedagógicas que promovam a inclusão escolar, e para isso acontecer, é necessário 

considerar as características específicas desta criança. Bem como a necessidade de uma 

ressignificação das práticas e da intencionalidade da escola para, assim, iniciar o processo 

de uma educação inclusiva. 

 

CONCLUSÕES 

Acreditamos, pois, que a escola regular exerce um papel fundamental no processo 

de inclusão. Assim, é preciso pensar a formação continuada dos professores, de modo que 

possibilite uma mudança de compreensão sobre ensino e práticas pedagógicas para, de 

fato, construir inclusão de todos os alunos independente de sua especificidade. 

Nesse sentido, é necessário repensar sua prática docente, isto é, criar espaços de 

discussões e reflexões de valorização ao aluno, aceitando assim, as diferenças de cada 

um. Bem como, cobrar do poder público a construção e o fortalecimento da política 

inclusiva. Compreendemos que é importante que a escola foque nas possibilidades de 

desenvolvimento das crianças com SD, de modo a despertar todo o seu potencial. E para 

tanto, é necessário que os professores e as escolas estejam preparados para receberem as 

crianças com SD para de fato proporcionar a aprendizagem de forma mais eficiente. 
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FEMINILIDADES E MASCULINIDADES NA EDUCAÇÃO INFANTIL  
          

Letícia Neves de Oliveira1;  
            

INTRODUÇÃO 

No terreno dos estudos de gênero, argumenta-se que desde a socialização primária 

são fornecidas às meninas e aos meninos, através de instâncias como a família e a escola, 

aprendizagens de gênero articuladas com que se entende por feminilidade e 

masculinidade numa dada sociedade, momento histórico e político, corroborando para a 

manutenção do pensamento binário em relação aos gêneros (VIANNA, FINCO, 2009; 

LOURO, 1997).  

O perigo que mora no binarismo de gênero diz respeito à limitação de 

aprendizagens e experiências que os lugares fixos submetem meninos e meninas, que 

também pode se estender a atuação dos/das professores/professoras.  Esse tipo de 

pensamento dicotômico pode impedir a compreensão de mundo que contemple as 

diversidades e torna mais difícil a descoberta, a construção de sentimentos, de desejos e 

de formas de expressão. Nesse entendimento, analisar o contexto da Educação Infantil 

com elementos das teorizações de gênero é uma tarefa necessária, visto que é geralmente 

nos espaços de creches e pré-escolas que ocorrem o primeiro contato das crianças com os 

sistemas de significação cultural e com os demais grupos sociais diferente do familiar 

(VIANNA, FINCO, 2009).  

Assim, tendo em vista o caráter da categoria do gênero, esta pesquisa procurou 

observar como se dão práticas, saberes e intenções quanto ao que os interlocutores 

entendem por feminino e masculino no cotidiano escolar: professores e alunos usam as 

definições de gênero para separar lugar de atuação entre o masculino e feminino? Como 

esses sujeitos observados demonstram se identificar com esse padrão binário? Que 

tratamento costuma ser dado para comportamentos que destoam das convenções sociais 

do gênero? 

Partindo dessas questões, o objetivo geral deste trabalho tenciona observar as 

questões de gênero que atravessam o cotidiano de uma escola de Educação Infantil na 

cidade de Belém, estado do Pará. Para isso, parte do entendimento de que falar de gênero 
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consiste numa abordagem relacional, para além da ideia biologizante, com destaque para 

as diversas experiências. Como objetivo específico buscou-se: a) pesquisar na literatura 

o que é dito sobre gênero na Educação Infantil e; b) compreender as relações dos sujeitos 

desse espaço dentro da perspectiva de gênero.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Contrapondo a abordagem fundamentalmente biológica, gênero como categoria 

de análise aponta que para se compreender as posições sociais de homens e mulheres, 

mais do que seus sexos (como um dado biológico) é necessário atentar-se para o que 

socialmente se constituiu sobre eles. Nesse entendimento, Louro (1997) propõem 

compreender o gênero como constituinte da identidade de um indivíduo, ou seja, 

transcendendo ao mero desempenho de papéis sociais. Para a autora, o gênero deve ser 

pensado como fazendo parte do sujeito, parte das complexas relações de poder, que 

através das instituições, dos discursos e dos códigos, instituem hierarquias entre os 

gêneros, entre as formas de feminilidades e de masculinidades e entre os marcadores 

sociais que compõem as identidades dos indivíduos.   

Significa dizer que, as formas de compreender e viver o gênero podem se 

modificar ao longo dos anos, tendo em vista que estão em função da maneira como damos 

significado e como representamos o feminino e o masculino em determinada sociedade e 

momento histórico. Louro (1997, p. 48) compreende esses sistemas de significação e 

representação cultural como uma “narrativa convencional”, que institui formas 

“autênticas” de ser homem e de ser mulher em função de padrões fixos de masculinidade 

e feminilidade. 

Esta lógica binária aponta normas de condutas e sentimentos apropriados 

(desapropriados) para homens e mulheres. Carrega em si um caráter relacional que se 

delineia na fronteira das diferenças e expressa o potencial produtivo do poder nos efeitos 

de verdade (LOURO, 1997; FOUCAULT, 2018). 

Na concepção de Bourdieu (2019), para analisar as dicotomias estabelecidas 

durante os séculos na relação entre os gêneros, é fundamental que se analise as 

transformações e diferenciações dos quais os gêneros foram e ainda estão sendo 

submetidos. O autor acrescenta que a compreensão da produção das desigualdades entre 
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os gêneros não pode ser alcançada senão também analisando os mecanismos e instituições 

que se encarregam de garantir a perpetuação das dicotomias. 

Pensando a escola como uma dessas instituições produtoras de sentido em relação 

ao gênero, Silva (2019) chama atenção para o potencial pedagógico dos aspectos do 

ambiente escolar, que não fazem parte do currículo oficial, mas estão engendrando 

aprendizagens de gênero através das relações entre professores/professoras e 

alunos/alunas, da divisão do tempo, da organização do espaço, da linguagem. Esse 

currículo não formal contribui de forma implícita para ensinar atitudes e valores 

“próprios” para determinada classe, raça/cor, gênero. Admite-se então, que a escola não 

apenas transmite conhecimentos escolares, como também faz investimentos no sentido 

de “garantir” a identidade de gênero de alunos/as e professores/as (LOURO, 1997). 

 

METODOLOGIA 

Adotaram-se procedimentos da abordagem qualitativa e etnográfica para a 

observação e escuta dos sujeitos no cotidiano dos interlocutores. A pesquisa de campo foi 

realizada em uma classe multisseriada, composta pelas turmas do Jardim I e Jardim II, de 

uma escola particular da cidade de Belém-PA. A observação ocorreu no período de três 

meses do ano de 2019, nos dias de Segunda-feira e Quarta-feira, com uma carga horária 

diária de 4 horas (07h30min às 11h30min).  

Foi observado o cotidiano escolar de 13 crianças, matriculadas nas turmas do 

Jardim I e do Jardim II, na faixa etária de 3 a 5 anos, como também dos 3 professores que 

acompanhavam a classe. Refere-se a 1 professora titular responsável pela classe durante 

todos os dias da semana, 1 professor de inglês e 1 professora de artes, esses últimos 

lecionando em horários diferentes na semana. Eventualmente a classe era acompanhada 

por uma estagiária que atuava, sobretudo, nas tarefas de cuidado e higiene das crianças. 

Como instrumento foi utilizado o diário de campo com notas descritivas: 

descrição do espaço físico, data, descrição das atividades dos participantes, falas, 

comportamento e relatos de eventos relacionados ao campo; e notas reflexivas acerca de 

ideias, impressões e problemas percebidos (CRESWEL, 2007). Foi registrada a relação 

estabelecida entre professor/as, alunos/as e seus pares, a linguagem usada pelos 

participantes, formas de tratamento, formas de elogios, descrição das brincadeiras e dos 

brinquedos e o cotidiano da sala de aula. Visando extrair sentido da coleta, os materiais 
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textuais obtidos através do diário de campo foram analisados à luz das teorias de gênero. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A linguagem é uma das instâncias mais férteis para se observar as distinções de 

gênero e desigualdades, tanto por estar presente em quase todas as relações e práticas 

sociais possuindo status de “natural”, quanto por ocupar um lugar consagrado nos 

dicionários e nas regras gramaticais (LOURO, 1997). Durante o trabalho etnográfico, a 

linguagem revelou assimetrias de gênero quando na relação professora-professor, por 

exemplo, prevalecia o termo “tia” em referência a elas, e o “professor” em alusão a ele. 

Nesse contexto, ser chamada de “tia” parece remeter às representações historicamente 

criadas pelos religiosos e médicos sobre a professora: mulher que está na docência 

essencialmente para zelar e cuidar dos corpos das crianças (LOURO, 1997). Enquanto o 

“ser professor” parece apontar quem detém o conhecimento e está no controle das 

atividades cognitivas. 

Na relação professor/a-aluno/a, o termo “criança” era o mais utilizado pelas 

professoras e professor para se dirigir as meninas, no entanto, em alguns casos, para se 

referir a elas a professora titular pronunciava seus nomes no diminutivo ou então as 

chamavam de “dona maricotinha”, o que não acontecia em relação aos meninos, pois 

quando não era utilizado o termo “criança” em relação a eles, era somente pronunciado 

seu nome, sem diminutivos ou outros adjetivos em substituição ao nome próprio. Louro 

(1997) lembra-nos que as representações e aprendizagens de gênero ocorrem de forma 

sutil, onde o não dito sobre os sujeitos é tão importante quanto o que é dito. Assim, a 

linguagem, neste caso, não apenas marca as diferenças como também as institui na 

tentativa de anular qualquer possibilidade de semelhança com as formas de tratamentos e 

elogios voltados às meninas.  

A “narrativa convencional” que Louro (1997, p. 48) cita como regras que definem 

os comportamentos e interesses próprios para meninos e meninas, perpassa de forma sutil 

as brincadeiras e relações entre adultos e crianças. Destaca-se aqui uma brincadeira entre 

duas meninas e um menino, que manuseavam uma boneca tratando-a como um bebê e 

em determinado momento passaram a disputar os cuidados com o brinquedo. De um lado, 

um menino interessado em colocar o “bebê” para dormir, do outro, duas meninas em dar-
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lhe a mamadeira. A disputa se estendeu a tal ponto que as crianças transformaram o 

brinquedo em uma espécie de cabo de guerra2. Percebendo a situação, a estagiária 

interferiu em tom de repreensão: “Pedro3, deixe que a mamãe e a titia troquem a fralda 

do neném”. 

Nessa situação, não era exatamente “trocar a fralda do neném” que as meninas 

queriam, mas mesmo não estando atenta para a brincadeira a estagiária inferiu o que, 

supostamente, as crianças queriam e deveriam fazer com o brinquedo, dando às meninas 

a preferência pelo seu manuseio dentro da concepção de maternidade. Práticas como essa 

sustentam e ensinam formas de ser “masculino”, pois marca implicitamente a “fronteira” 

de onde começa e termina o “ser feminino”, como um jogo da identidade e diferença. 

Nesse contexto, a repreensão em relação ao menino que “ousou” atravessar os espaços 

lúdicos das meninas revela um investimento para garantir-lhe a masculinidade 

hegemônica. 

Bourdieu (2019) revela que a divisão dos gêneros parece está em estado 

objetivado: na forma da divisão do espaço, na associação dos gêneros com determinadas 

coisas inanimadas; e também em estado incorporado: quando geralmente associa-se um 

dos gêneros a determinada forma de pensamento e de ação.  No contexto observado, as 

diferenciações de gênero parecem influir nos elementos presente na sala de aula, como 

no material didático-pedagógico que ornamenta as paredes: rosa para grafar o nome das 

meninas e azul para os meninos; e também nos instrumentos utilizado pelas crianças: no 

avental da menina o desenho estampado é de uma cozinha, espaço da casa geralmente 

associado ao feminino, enquanto no avental do menino as estampas são de carros e super-

herói, elementos que geralmente remetem à aventura e força. 

Além disso, essas diferenciações estão presentes na organização espacial que 

ocorre durante as brincadeiras: na maioria das situações o espaço era utilizado de maneira 

distinta por meninos e meninas, havendo uma polarização. A aparente naturalidade da 

segregação do espaço entre as crianças parece refletir também na ação da professora e 

estagiária que não estimulavam o agrupamento misto em razão de se considerar – 

 
2  Atividade esportiva onde duas equipes competem entre si para ver qual delas possui a maior força 

puxando um cabo.   
3  Nome fictício. 
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supostamente – que meninos e meninos têm preferências opostas. Dessa forma, o “critério 

de afinidade” pode ser compreendido também como o “critério do gênero”, já que o 

agrupamento das crianças para as brincadeiras se estabelecia entre aqueles/aquelas com 

quem se mantinha a maioria dos contatos e compartilhavam experiências. 

A divisão dos espaços, brinquedos e brincadeiras por gênero reflete a lógica 

polarizada masculino/feminino, público/privado, razão/sentimento que permeia a nossa 

cultura e sociedade e reverbera nas práticas das crianças e professores. As convenções 

sociais que distingue a “área de menino” e a “área de menina” contribui à forma como as 

crianças usam e representam os espaçoes e brinquedos, tendo em vista que são 

manifestações diretamente relacionadas às experiências adquiridas do meio social 

(KISHIMOTO, ONO, 2008).  

 

CONCLUSÕES 

Essa pesquisa busca chamar a atenção para o pensamento essencializante de como 

observamos as práticas cotidianas, as condutas, o dito e o não dito nos espaços escolares. 

É possível constatar como as representações de gênero carregam, em algumas vezes, o 

caráter sutil e estão sendo cotidianamente encenadas por adultos e crianças.  

O gênero na Educação Infantil pode ser identificado como um sistema 

hierarquizado de poder, percebido, por exemplo, na segregação entre meninos e meninas 

e no processo de categorização feito pelas crianças sobre o que é considerado feminino e 

masculino. Além disso, é possivel evidenciar o processo de padronização e normalização 

da atuação da professora e do professor nos espaços da Educação Infantil, quando estes 

reproduzem dicotomias entre o educar e cuidar, marcando identidades docentes que 

reforçam a polaridade masculino-feminino.  

Pensar em estratégias para interferir na continuidade das desigualdades de gênero, 

pressupõe tomar conhecimento das formas de produção dessas desigualdades que são 

direcionadas aos sujeitos, implícita e explicitamente, desde as primeiras experiências de 

vida. Implica abandonar a visão reducionista ou ingênua – que coloca a escola com “chave 

mestra” para mudar o mundo – e adotar uma atitude vigilante e questionadora, no sentido 

de desestabilizar o que é considerado de mais “natural” nas relações, nos espaços, nos 

comportamentos, na linguagem, nas formas de ser e de se ver. 
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PLANEJAMENTO ESCOLAR EM ESCOLAS PÚBLICAS ALAGOANAS: 

DIVERSIDADES DOS ESTUDANTES EM QUESTÃO 
          

Lara Patrícia Martiniano Araújo1; Eryka Karollyna Leite dos Santos2; Valéria Campos Cavalcante 3 
 

INTRODUÇÃO 

Este texto é um recorte de uma pesquisa de PIBIC/CEDU/UFAL - 2019/2020, 

direcionada para a análise dos documentos que orientam os Projetos Políticos 

Pedagógicos (PPPs) das escolas públicas de Alagoas, objetivando analisar de que maneira 

as escolas públicas, os municípios e seus professores estão considerando as diversidades, 

Identidades e realidades dos estudantes nesses Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs), e 

consequentemente nos Planejamentos escolares, após a implementação da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC).  

Neste percurso foi realizado estudo de  autores  como: Abdias do Nascimento 

(1978), Candau e Moreira (2008) e Gomes (2017), Dourados e Aguiar (2018), BNCC 

(2018), entre outros. Esta pesquisa recorreu a uma abordagem qualitativa, baseada em 

análise documental. Entende-se a análise documental como um recurso que permite 

identificar informações em documentos a partir de questões ou hipóteses anteriormente 

estabelecidas (LUDWIG, 2012).  

Busca-se conceituar o Planejamento Escolar como processo democrático, 

sobretudo o Projeto Político Pedagógico como um documento com significado 

participativo, evidenciando a relevância da abordagem das Diversidades e Identidades 

nos PPPs e currículos, para além da BNCC, a fim de uma educação multicultural e 

interdisciplinar, formando cidadãos democráticos.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Seguindo os objetivos da pesquisa, consideramos os estudos com discussões sobre 

o planejamento escolar, com foco Projeto Político Pedagógico e currículo escolar, numa 

perspectiva que extrapole a BNCC.  

Sobre o Projeto Político Pedagógico (PPP), afirmando que PPP é o plano global 

 
1  Graduanda em pedagogia, CEDU/UFAL, araujo.lara.ma@gmail.com 
2  Graduanda em pedagogia, CEDU/UFAL, eryka.santos@cedu.ufal.br 
3  Doutora em Educação, PPGE/CEDU/UFAL, vccavalcante1@hotmail.com 
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da instituição (VASCONCELLOS, 2012, p. 169). Compreende-se que, 

democraticamente, o processo de planejamento do PPP na escola deve ser consolidado 

como participativo, unindo representantes de todos os setores da escola e a comunidade 

a qual a escola pertence, nas etapas elaboração, realização interativa e avaliação de 

conjunto do referido documento, Vasconcellos (2012) também explica os seus 

componentes, que são: Marco referencial, Diagnóstico e Programação.  

Entende-se que o planejamento escolar deve ser realizado de maneira que a 

aprendizagem do aluno seja o foco principal do documento, aprendizagem que 

consideramos aqui como a “ligação entre a cultura elaborada e a cultura experenciada” 

(LIBÂNEO, 2006, p. 367), sendo portanto coerente, que o planejamento da escola esteja 

sempre alinhado com a relidade e identidades dos estudantes.  

 O conceito de planejamento escolar, defendido neste trabalho, é o de que é algo 

bem amplo, que pode ser compreendido de várias formas, conforme Vasconcellos (2000, 

p. 79), “tem por finalidade procurar fazer algo vir à tona, fazer acontecer, concretizar, e 

para isto é necessário estabelecer as condições objetivas e subjetivas prevendo o 

desenvolvimento da ação no tempo”.  

Concordando com o autor, compreende-se que o processo de planejamento e 

aplicabilidade do PPP, construído pela escola, somente é possível num ambiente tendo 

como modelo de gestão a Gestão Democrática, sendo garantida pela lei nº 9.394/96, Art. 

14, possibilitando, a autonomia da escola acerca da construção deste documento, 

considerando as contribuições e análise da comunidade escolar, auxiliando nas 

necessidades e no diagnóstico.  

Diante disso, há então urgência de que se discuta no espaço escolar, com a 

comunidade, o respeito às diversidades, para uma educação não excludente e com caráter 

emancipatório, consciente de que a educação é formadora de Identidades, conforme 

indica Silva (2010, p. 87-88), num currículo multiculturalista crítico, em que a diferença 

mais do que tolerada ou respeitada, é colocada permanentemente em questão. 

Seguindo esse pensamento, Gomes (2017, p. 10) ressalta que “os movimentos 

sociais emancipatórios e os coletivos sociais diversos transformados em desiguais cada 

vez mais tomam consciência dos seus direitos não somente individuais, mas também 

coletivos 
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METODOLOGIA  

Esta pesquisa recorre a uma abordagem qualitativa, baseado em análise 

documental, diante da tentativa de abordar e definir a importância dos dados por meio de 

documentos. Dessa forma, objetiva-se não o resultado em números, tão pouco a evidência 

e busca por eles no decorrer da pesquisa, mas a análise dos componentes do planejamento 

escolar. 

Quanto aos objetivos metodológicos da pesquisa, são exploratório e descritivos, 

objetivando proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 35) como também 

pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009, p. 35 apud TRIVIÑOS, 1987).  

Para a investigação é usada análise documental e análise bibliográfica, que são 

pesquisas já realizadas e livros cuja temática está sobre Gestão Democrática, Projeto 

Político Pedagógico e Currículos, com foco na abordagem da Diversidades e formação 

Identidades nos PPPs das escolas investigadas, para além da BNCC. Entende-se a análise 

documental como um recurso que permite identificar informações em documentos a partir 

de questões ou hipóteses anteriormente estabelecidas (LUDWIG, 2012, p. 63). 

As análises bibliográficas são de relevância fundamental para conduzir a pesquisa. 

Para realização da referida pesquisa busca-se analisar a Base Nacional Comum 

Curricular, assim como os Planos Municipais de Educação de Maceió e de Penedo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Neste contexto, entende-se que a escola pública, enquanto instituição educativa, 

tem um papel relevante junto aos estudantes, interligando as relações entre: saberes e 

Identidades dos sujeitos, que devem ser evidenciados nos PPPs e consequentemente nos 

Planejamentos das escolas públicas e os documentos que orientam esses planejamentos, 

para que consigam avançar na relação entre saberes escolares/realidade 

social/diversidades e culturas.  

Dentro desta perspectiva, entendemos que currículo é muito mais que BNCC, uma 

vez que tem função de direcionar as escolas para um currículo comum em todo o Brasil, 

homogenizando e centralizando os conhecimentos, a partir de uma única perspectiva. É 

por isso que Macedo (2010) afirma que a BNCC não é currículo (MACEDO, p.29, 2018), 
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uma vez que desconsidera as especificidades, tanto das diversas localidades em que as 

escolas estão inseridas, considerando que “a BNCC e currículos têm papéis 

complementares para assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da 

educação básica” (MACEDO, 2018, p. 29 apud MEC, 2017, p.16). 

Assim, a BNCC se aproxima do currículo tradicional, uma vez que tem como foco 

habilidades e competências, conteúdos, organização e planejamento, excluindo 

totalmente as realidades e diversidades dos estudantes, ou seja não traz como centro da 

educação o estudante, mas sim os meios de educar (SILVA, 2010, p. 24), que refletem no 

Projeto Político Pedagógico da escola e, nitidamente, no currículo escolar, contrariando 

a percepção de currículo e planejamento inserindo respeito às Diversidades e Identidades 

dos educandos, garantidos por lei.  

No Brasil, há leis que garantem a obrigatoriedade do planejamento e algumas 

sobre o currículo direcionado às Diversidades, podemos citar: a Constituição Federal 

Brasileira (BRASIL, 1988), como quando dispõe a relevância da igualdade, liberdade e 

pluralismo; a lei nº 7.853/89, que ressalta que os sistemas educativos devem possibilitar: 

“a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como modalidade educativa”; 

e as Leis 10.639/03 e sua sucessora 11.645/08, que traz avanços sobre ERER (Educação 

para as Relações Étnico Raciais), que dispõem diretamente o currículo das escolas. 

Analisando os Planos Municipais de Educação de Maceió e de Penedo, é 

constatado que ambos os documentos possuem metas e directrizes direcionadas como 

soluções para as necessidades advindas das exclusões as quais esses estudantes são 

submetidos, devido as suas diferenças em relação aos demais estudantes, pretendendo 

solver as disparidades educacionais diante do diverso e do diferente. 

No PME (2010) de Maceió, é encontrado o espaço “Modalidades e diversidades 

educacionais” sobre a Educação de Jovens e Adultos, a Educação e Diversidade 

(incluindo a ERER), Educação Especial, Educação do Campo. Sobre educação no campo, 

por exemplo, é argumentado que “A Educação Básica para a População Campesina tem 

como fundamento a diversidade dos sujeitos e sua identidade pluricultural, pluriétnica e 

pluri-religiosa presente na realidade territorial (urbana e rural)” (PME de Maceió, 2015, 

p. 57), abrangendo várias dimensões identitárias a serem visibilizadas numa única 

modalidade de ensino. 
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No PME (2015) de Penedo, a preocupação com a diversidade é notória, visto que 

ao longo do documento são abordadas, nas estratégias das metas, as questões das relações 

étnico-raciais, das escolas quilombolas, da EJA, pessoas com deficiências e demais 

Identidades, propondo construção de currículos e condições adequados às realidades 

desses alunos. 

Retomando à BNCC, ao analisar pode-se perceber que o referido documento 

desconsidera toda Diversidade e Identidades dos estudantes, entende-se portanto que o 

currículo praticado nas escolas, nas salas de aula são complementos, considerando como 

mais importante o alcance as habilidades e competências necessárias para “adquirir” 

conhecimentos.  

Logo, as ações pedagógicas programadas no Planejamento Político Pedagógico 

são reformuladas para visando esse alcance, que limitam as práticas do professor em sala 

de aula e engessa a noção de aluno a qual deve-se ser idealizado pelas escolas, 

contrapondo a autonomia da escola e do professor sobre didática e avaliação, conjuntos 

do currículo escolar. 

 

CONCLUSÕES  

Nesse contexto, compreende-se que um planejamento com foco na equidade exige 

um claro compromisso de reverter a situação de exclusão dos estudantes, dentro da 

concepção de uma Gestão democrática, conforme foi exposta, é efetivada quando há 

todos os que fazem parte da escola na elaboraboração, prática e reavaliação dos 

planejamentos, construindo um Projeto Político Pedagógico, que considere as Identidades 

e Diversidades dos estudantes. 

Destaca-se que nos Planos Municipais de Educação analisados, os municípios de 

Maceió e Penedo entendem que, para a educação avançar em questões de universalização 

e qualidade da educação, é necessário que o olhar seja voltado para as Diversidades e 

disparidades sociais construídas historicamente, provocando exclusão e o não 

pertencimento no ambiente escolar sobres os diferentes e que, para atribuir a isso novos 

significados, é necessário que haja uma educação inclusiva, oficialmente exposta nos 

currículos e planejamentos escolares – principalmente no PPP. 

Ressalta-se portanto que o ideal é que sejam construídos Currículos democráticos 

e emancipatórios, a partir de planejamentos escolares, Projetos Políticos Pedagógicos 
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para além da BNCC, numa perspectiva realista e interdisciplinar, incorporando as 

diversidades, as histórias e contextos sociais dos educandos e dos educadores, bem como 

comportem os materiais e tecnologias disponíveis pela escola e pela comunidade na qual 

está incluída, objetivando uma educação com foco na realidade dos alunos, na sua 

aprendizagem e na sua formação como cidadão democrático e respeitoso aos demais, em 

suas culturas e histórias. 

 

REFERÊNCIAS 

AGUIAR, Márcia Angela da S. (org.); DOURADO, Luiz Fernandes (org.). A BNCC na 

contramão do PNE 2014-2024: avaliação e perspectivas. Recife: ANPAE, 2018. 

 

ALAGOAS. Lei Municipal nº 1.537/2015. Aprova o plano municipal de educação de 

Penedo, e dá outras providências. Penedo, 2015. 

 

ALAGOAS. Plano Municipal de Educação de Maceió. Disponóvel em: < 

http://www.maceio.al.gov.br/wp-

content/uploads/lucasragucci/documento/2015/06/PME-MACEIO-2015-2025-

FINAL.pdf >. Maceió, 2015. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF: Senado Federal. 

______. Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989. Dispõe sobre o apoio às pessoas 

portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para a 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – Corde, institui a tutela jurisdicional de 

interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, 

define crimes, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do 

Brasil. Brasília, 1989.  

 

______. Lei nº 9.394, de 20 de novembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Brasília, 1996. 

 

______. Lei nº 10.639/03, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir 

no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura 

Afro-Brasileira", e dá outras providências. Brasília, 2003. 

 

______. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de 

ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 

Brasília, 2008. 

 

______. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

 

CANDAU, Vera Maria (org.); MOREIRA, Antônio Flávio. Multiculturalismo: 

diferenças culturais e práticas pedagógicas. 2. ed. - Petrópolis, RJ : Vozes, 2008. 

 

GERHARDT, Tatiana Engel (org.); SILVEIRA, Denise Tolfo (org.). Métodos de 

pesquisa. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. 

 

GOMES, Nilma Lino. Políticas públicas para a diversidades. Belo Horizonte, v. 8, n. 

15, p. 7-22, Jan./jun. 2017. 

 

LIBÂNEO, Carlos José. Educação Escolar: políticas, estrutura e organização. São 

Paulo: Cortez, 2006. 

 

LUDWIG, Antônio Carlos Will. Fundamentos e prática de metodologia científica. 2. 

ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 

 

NASCIMENTO, Abdias do. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo 

mascarado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.  

 

SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do 

currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 

 

VASCONCELLOS, Celso. Planejamento: projeto de ensino- aprendizagem e P.P.P. 

12 ed. São Paulo: Libertad, 2012. 

 

VASCONCELLOS, Celso. Planejamento: plano de ensino-aprendizagem e projeto 

educativo – elementos metodológicos para elaboração e realização. 7 ed. São Paulo: 

Libertad, 2000. 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

ACESSO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA AO ENSINO SUPERIOR: 

BREVÍSSIMAS CONSIDERAÇÕES 
          

Rafael Lima Medeiros Ferreira1; Natasha Lima Medeiros Ferreira2; Roberto Gimenez3 
 

INTRODUÇÃO 

No contexto da proteção social e jurídica brasileira, a pessoa com deficiência é 

amparada duplamente pela Constituição Federal de 1988 (CF-88), uma vez no momento 

em que são estipulados os direitos básicos a todos os cidadãos brasileiros, com deficiência 

ou não, e a segunda, quando a CF-88 reforça garantias “adicionais”, leia-se: específicas, 

à pessoa com deficiência. Em seu Art. 5º, a CF-88 nos apresenta ao princípio da isonomia, 

onde todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção (BRASIL, 1988). 

Entretanto, mesmo com todo aparato jurídico, nosso Estado comete falhas na 

promoção da igualdade social e de oportunidades. Neste sentido, a pessoa com deficiência 

enfrenta um país desigual, principalmente, em relação aos seus direitos fundamentais. Os 

impeditivos ao acesso da pessoa com deficiência aos instrumentos da sociedade trazem 

consigo a quebra da dignidade da pessoa humana e da garantia de direitos. 

Em nosso país há uma legislação específica que protege a pessoa com deficiência, 

a Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015, também conhecida como o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, Lei que surge a partir da necessidade da criação de marcadores jurídicos 

que permitam à pessoa com deficiência alcançar seus direitos fundamentais. 

Adentrando à temática específica deste texto, trazem-se dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2012) acerca do grau de escolarização da 

pessoa com deficiência no país, de acordo com o levantamento realizado, apenas 6,58% 

da população com deficiência brasileira teve acesso/concluiu formação de nível superior. 

As informações levantadas retratam a realidade da educação brasileira e como a 

mesma carece de reformas para garantir a promoção efetiva da inclusão e acessibilidade. 

 
1   Bibliotecário-Documentalista na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), doutorando em Educação 

pela Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES), faelmedeiros.br@gmail.com  
2  Universitária, bacharelanda em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), 

medeirosnatasha1@gmail.com 
3  Professor na Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), bacharel, licenciado, mestre e doutor em 

Educação Física pela Universidade de São Paulo (USP), roberto.gimenez@unicid.edu.br 
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É notável que, em todas as regiões, mais da metade da população com deficiência possui 

os mais baixos níveis de instrução formal, podemos perceber também o não acesso da 

pessoa com deficiência aos níveis mais elevados de educação formal. 

A educação, conhecimento e cultura são fatores primordiais para a obtenção de 

qualidade de vida, pois impactam diretamente na obtenção de empregos, salários dignos 

e, por consequência, autonomia. Privar, dificultar, coibir e não prover meios para o acesso 

e permanência da pessoa com deficiência a este direito fundamental, significa não dar 

subsídios para uma vida plena e digna. 

O objetivo deste trabalho é levantar breves discussões e reflexões acerca do acesso 

da pessoa com deficiência ao ensino superior, bem como investigar discussões teórico-

científicas realizadas por pesquisadores da área da educação em forma de produção 

científica publicada. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Os trabalhos sobre inclusão da pessoa com deficiência no ensino superior ainda é 

uma temática pouco discutida no meio acadêmico, principalmente em relação ao acesso 

desse público ao referido nível de educação formal. Apesar do aumento do número de 

matrículas de alunos com deficiência nos cursos superiores, o percentual desse público 

ainda é muito pequeno nas instituições de ensino (REIS; MELO, 2020). 

Em seus estudos, Martins et. al. (2018) reafirma haver uma escassez de pesquisas 

que discutam a inclusão no ensino superior. Em seu trabalho, as autoras identificam a 

falta de sistematização dos dados de entrada de alunos que possuem alguma necessidade 

específica, dificultando o controle dos avanços nessas matrículas. 

Informações do Censo 2015 (INEP, 2018) apontam que a matrícula de alunos com 

deficiência significaram 0,4% das matrículas no ensino superior. Por mais que este ainda 

seja um valor baixo, de acordo com Pletsch e Leite (2017), esse valor corresponde a um 

crescimento de 520% nas matrículas dessa população se comparado aos dados de 

matrícula dos anos de 2004 a 2014. 

A partir da Lei n. 13.409/2016 (BRASIL, 2016) que instituiu a reserva de vagas 

para a pessoa com deficiência nos cursos técnicos de nível médio e de nível superior das 

instituições federais de ensino, o número de matrículas tem subido cada vez mais. A Folha 
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de São Paulo, em 2018, publicou que 1.500 alunos foram beneficiados com essa nova 

política de reserva de vagas só no ano de 2018 nas instituições de ensino superior federais 

(MARQUES, 2018). 

A formação a nível superior é o objetivo de diversos estudantes da educação 

básica, contudo, são encontradas diversas barreiras para alcance deste nível de ensino. 

Segundo Barbalho (2007), o Estado não tem promovido a formação em nível superior, 

quando deixa de prover investimentos, o que dificulta ainda mais o acesso. 

Os investimentos têm sido depositados, ao longo do tempo, na educação básica, 

em decorrência, principalmente, da visão neoliberalista. Porém, com o desenvolvimento 

da sociedade global e informacional (CASTELLS, 1999), o conhecimento se tornou uma 

mercadoria importante para o alcance de vantagens competitivas, ampliando, conforme 

Cabral Neto e Castro (2018), a necessidade de uma formação superior. 

A pessoa com deficiência se tornou uma demandadora por educação continuada, 

e exigiu que o mercado absorvesse essa procura por formação, em números do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2014, 2017) temos 

as seguintes informações acerca da presença de alunos com deficiência nas instituições 

de ensino superior públicas e privadas. 

O MEC registra o funcionamento de 296 IES públicas e 2.152 IES particulares em 

nosso país, porém a apesar da grande maioria das IES existentes possuir caráter privado, 

a distribuição/matricula de alunos com deficiência não acompanha essa realidade. 

Segundo dados do INEP (2014; 2017), em IES públicas estão matriculados um total de 

13.723 alunos com deficiência, enquanto a rede particular apresenta um total de 19.654 

alunos com deficiência matriculados. De forma simples, onde o número total de 

matrículas foi dividido pelo número total de IES cadastradas, há uma média de 46,3 

alunos por instituição pública e de apenas 9,1 alunos por instituição privada. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter bibliográfico acerca da produção 

bibliográfica volta à temática da pessoa com deficiência e seu acesso ao ensino superior. 

Foram levantados livros, artigos científicos, teses e dissertações disponibilizados em 

bases de dados, revistas eletrônicas, bibliotecas digitais, entre outras. Tal levantamento 
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serviu de base para esta microdiscussão acerca da temática proposta. Foram consideradas 

e trazidas para este texto algumas das produções científicas dos últimos 05 anos. Os 

trabalhos foram analisados qualitativamente, de forma a se identificar trechos que 

pudessem contribuir para a construção de um pensamento crítico-social. Onde cada um 

dos autores ficou responsável pela seleção de 05 textos que pudessem contribuir para a 

construção desde resumo e levantar discussões sobre o tema junto ao evento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apesar das tentativas de promoção, é consenso por parte dos autores que discutem 

o tema, que, ainda há um longo caminho a trilharmos para que a pessoa com deficiência 

realmente possa ascender ao ensino superior. As instituições carecem de melhorias 

estruturais, os corpos docentes carecem de capacitação para o trato com a pessoa com 

deficiência, os currículos precisam ser adaptados, entre diversas outras demandas 

urgentes. 

Há um trabalho muito interessante de Reis; Melo (2020) que levantou os trabalhos 

publicados acerca desta temática entre os anos de 2008 e 2018, chegando aos seguintes 

resultados: 

Quadro 01: Temáticas encontradas no estado da arte (2008-2018) 
Temáticas Quantitativo 

Permanência de alunos com deficiência 5 
Práticas pedagógicas 5 
Núcleos de acessibilidade 5 
Acesso e Permanência 4 
Programas de apoio ou sociais 4 
Acessibilidade/barreiras arquitetônicas 4 
Revisão de Literatura 4 
Acesso 3 
Tecnologias assistivas 3 
Expansão e democratização do ensinosuperior (Perfil socioeconômico, Exame Nacional 

do Ensino Médio) 
3 

Acessibilidade física 2 
Tradutores/intérpretes de Libras 2 
Experiências pontuais de Universidades – Universidade de Brasília (UNB); Universidade 

Federal do Amapá (UNIFAP) 
2 

Bibliotecas universitárias e inclusão 2 
Legislação relacionada à inclusão no ensino superior 1 
Políticas públicas para a inclusão do aluno com deficiência no ensino superior 1 
Formação docente para atuar com alunos com deficiência 1 
Percepção docente sobre a inclusão 1 
Inclusão de servidores públicos com deficiência em universidades 1 
Atitudes sociais da comunidade universitária relacionadas à inclusão 1 
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Políticas de bolsas 1 
Formação do fonoaudiólogo e utilização da comunicação suplementar alternativa 1 
Disciplinas sobre deficiência nos currículos do ensino superior 1 

Fonte: Reis; Melo, 2020 

 

Alguns trabalhos levantados pelas autores, bem como outros dos anos de 2019, 

2020 e 2021, foram trazidos para discussão neste texto. 

 

CONCLUSÕES 

Ao propormos discussões acerca da pessoa com deficiência e seu acesso ao ensino 

superior estaremos fortalecendo discursos, políticas e práticas que envolvem esta 

temática, as pós-graduações e pesquisas da área da educação tendem a priorizar a 

educação básica e a criança com deficiência. 

Com isso, temos o adulto com deficiência e seu direito à educação continuada, 

muitas vezes, negligenciado. Instalada este crítica, espero que nós, pesquisadores da 

educação brasileira, passemos a discutir mais este tema tão importante. Pois a discussão 

propõe melhorias e as melhorias trazem avanço. 

Quando os autores deste resumo se comprometem a gerar conhecimento científico 

e promover discussões acerca desta área, é porque esperam que haja maiores 

posicionamentos, criação e atualização de políticas públicas direcionadas ao ensino 

superior que envolva o adulto com deficiência e seu acesso à graduação e pós-graduação. 

No que tange o acesso da pessoa com deficiência à formação superior, percebemos 

que este número ainda é muito baixo e quase nulo, onde as IES públicas são as maiores 

formadoras deste público, justamente pelas políticas públicas dispostas em nossa 

sociedade. Devemos então lutar para o fortalecimento das IES públicas, tendo em vista o 

importante papel social que elas desempenham. 

Enfraquecer o ensino superior público é [re]construir barreiras que marginalizam 

a pessoa com deficiência, é mais uma vez considerá-las incapazes e lhes retirar direitos. 

O gozo dos direitos fundamentais, e aqui emprega-se o direito à educação, deve ser 

prioridade em nossa sociedade tão quanto o acesso à segurança e saúde, por exemplo. 

Pois a educação liberta, dá oportunidades, e proporciona expectativas para todas as 

pessoas, e principalmente para a pessoa com deficiência, que em tese, já possui certa 

desvantagem. 

Nós, pesquisadores e profissionais da educação, devemos fazer nossa parte e 
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encarar este desafio de acolher e incluir a pessoa com deficiência nos meios acadêmicos, 

dando-lhes oportunidades e conhecimentos para uma vida plena e de possibilidades. 

Gerando emprego e renda, extraindo este grupo social das margens da sociedade e do 

assistencialismo/coitadismo. 

Ao realizarmos estudos, projetos, pesquisas, ações, estaremos fortalecendo e 

ampliando as discussões acerca desta temática, gerando soluções e posicionando críticas 

favoráveis à melhoria de nossas IES e de nossa sociedade. Tentando assim, cada vez mais, 

diminuir as desigualdades sociais que permeia nossas estruturas e promovendo a inclusão 

social da pessoa com deficiência em nosso meio. Dando-lhes igual oportunidade de gozo 

de direitos e de uma vida digna. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA INCLUSIVA: 

REFLEXÕES 
           

Marília Carollyne Soares e Amorim1 ; Joycy Beatriz Moreira Maia 2; Dilmar  Rodrigues da Silva Júnior3 

 

INTRODUÇÃO 

A educação tornou-se um direito humano fundamental. Todos os sujeitos têm 

direito a uma educação de qualidade, dentre estes, o público alvo da Educação Especial-

PAEE. De acordo com a LDB, 9394/96, a educação especial é uma modalidade escolar, 

a ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino ao grupo de alunos com 

necessidades educacionais específicas (BRASIL,1996). 

A inserção do PAEE na rede regular não assegura sua escolarização, é necessário 

respeito a diversidade para organização de ações pedagógicas ao desenvolvimento das 

habilidades.  A educação especial, na perspectiva inclusiva, deixa de ser um mundo 

paralelo, unificando-se em um único espaço que atenda adequadamente a todos. A escola 

inclusiva oferta um conjunto de medidas, suporte para o desenvolvimento da 

aprendizagem em meio a diversidade. Incluir, é assegurar a participação dos alunos nas 

atividades pedagógicas, independente de suas especificidades, muda-se a organização das 

ações, flexibilizando as atividades para desenvolvê-los.   

Nesse formato, o professor é o organizador das ações para a efetivação de um 

ambiente inclusivo, assumindo uma postura investigativa e atitude democrática. A 

mudança de paradigma pressupõe a modificação de posturas e ações, até então, heranças 

do tradicionalismo, voltado a modificação dos alunos a fim de adequarem-se as 

exigências da escola. Nesse processo de mudanças, articulam-se conflitos sobre a 

qualidade da escola, formação dos professores, destacando-a como insuficiente para dá 

respostas educacionais as diversas demandas. Para inclusão do PAEE na sala regular é 

imprescidível o ajuste de práticas que atendam ritmos diferenciados, após identificar 

competências e necessidades.  

Atuar na perspectiva inclusiva é produzir ações pedagógicas que beneficie a todos, 

e isso envolve diretamente a formação inicial, continuada e experiência do professor para 
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ressignificar o fazer pedagógico. Assim, é fundamental refletir: qual papel da ação 

docente para inclusão do PAEE? 

A pesquisa tem como objetivo geral: analisar a prática docente como elemento 

constitutivo de ações inclusivas. Os específicos são: identificar a necessidade da formação 

inicial e continuada na perspectiva inclusiva e verificar o que diz a legislação sobre a 

formação de professores para atendimento adequado ao alunado.  

Tendo como base teórica: Mendes (2019), Glat (2017), Capelline e Zerbato 

(2019), Sassaki (2005), que  discutem a inclusão escolar, destacando as possibilidades de 

desenvolver aprendizagem em turma regular que dispõem de alunos com características 

tão diversa, além das leis e decretos a respeito da inclusão do PAEE. 

O acesso à escola não garante a ocorrência de um processo educacional inclusivo. 

É importante superar a visão do aluno com necessidades específicas ocupando lugar na 

escola para socializar. Nessa perspectiva, fazer-se necessário ampliar os conhecimentos, 

discutir os caminhos para uma formação inicial e continuada que dê subsídios aos 

educadores na implementação de ações pedagógicas que impulsione uma educação 

inclusiva.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Os discursos sobre a educação inclusiva têm crescido no contexto brasileiro, a 

absorção de um público diverso em um ambiente comum não garante aprendizado. A 

inclusão escolar pauta-se em uma nova cultura, contrária as práticas de segregação e 

discriminação. Nesse contexto, os valores, atitudes, metodologias são redesenhados para 

recebê-los e proporcionar acesso ao currículo, as ações voltam-se a permanência dos 

alunos.  

A inclusão escolar é oportunizar a participação ativa dos alunos com necessidades 

educacionais específicas nas turmas regulares (MENDES, 2019).  Assim, provoca novas 

demandas para garantir um ambiente educativo inclusivo, exigindo um movimento 

contrário ao cenário atual. Nesse sentido, prezar por um ensino equitativo, é valorizar as 

diferenças, o direito a diversidade.  

Falar em inclusão no Brasil é repensar a escola, como esse espaço está constituído, 

quais suas falhas e possibilidades de avanços para formação de novos projetos 

pedagógicos que respeitem a diversidade. Nesse modelo, a escola ajusta suas 
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metodologias para atender um público diverso, assegurando um ensino que favoreça a 

aprendizagem com qualidade.  

Nesse seguimento, efetivar políticas de inclusão é transformar as práticas de 

ensino da escola, formar professores na perspectiva inclusiva e ofertar suporte 

permanente e efetivo para atuação adequada (GLAT, 2017). São caminhos desafiadores 

para uma escola aberta às necessidades específicas de cada aluno, mas que, atue de forma 

coletiva. Os professores precisam estar seguros para realizar as flexibilizações necessárias 

a participação do PAEE ou alunos com baixo rendimento nas atividades propostas, e 

assim, ocorrência de ganhos significativos a todos.  

 

METODOLOGIA 

A pesquisa tem abordagem qualitativa e descritiva. Para Gil (2011, p.28), “este 

tipo de pesquisa tem como principal objetivo descrever as características de determinada 

população ou fenômeno ou ainda estabelecer relações entre as variáveis”. Optamos por 

um estudo bibliográfico para dar suporte teórico ao tema, delimitou-se estudos específicos 

sobre a inclusão do público alvo da Educação Especial, que destacam aspectos para 

desenvolver o processo educacional com qualidade.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB, destaca em seu Art. 59 que, “os 

sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência: currículos, métodos, 

técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas 

necessidades; professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a 

integração desses educandos nas classes comuns”. (BRASIL, 1996).  

A formação de professores ainda é uma barreira para efetivar um ensino inclusivo, 

sua organização não está direcionada a percepção das diferenças individuais. Os 

professores trabalham com perspectivas únicas, em que os estudantes precisam ser 

modificados para adequar-se ao projeto da escola. De acordo com a Resolução CNE/CEB 

nº 2/2001, “os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 

organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais 

especiais, com as condições necessárias a educação de qualidade”. (BRASIL, 2001). 
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Uma educação inclusiva requer ajustes e procedimentos a reelaboração de ações 

pedagógicas, visando um ensino democrático.  O professor e a equipe escolar precisam 

despertar para as diferenças, identificando as demandas, e buscando caminhos a formação 

integral do aluno. A conscientização da comunidade escolar é base a ações menos 

segregativas, isso implica mudança de postura em relação as diferenças para modificar a 

cultura da escola.   

A Lei Brasileira de Inclusão-LBI, destina-se a assegurar e promover de forma 

equitativa o exercício dos direitos. Em seu art. 27, reforça a educação como direito da 

pessoa com deficiência, em sistema educacional inclusivo em todos os níveis, prossegue 

mencionando a necessidade de aprimoramento dos sistemas educacionais para garantir 

condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem do PAEE (BRASIL, 

2015). 

Fica claro, a responsabilidade dos sistemas de ensino na inclusão do PAEE em 

readequar espaço, funcionamento, estratégias pedagógicas, tecnologia assistiva, 

metodologia, para garantir o envolvimento de todos no processo educativo, a equipe de 

professores precisa de preparo, ampliação dos conhecimentos que os habilite ao novo 

projeto de ensino, ou seja, estar consciente que o trabalho na perspectiva inclusiva é uma 

necessidade. Partindo desse ponto, de forma imediata, é possível promover espaço de 

reflexão, discussão da prática, destacando desafios e resultados positivos com os 

profissionais envolvidos no processo educacional.  

A respeito da formação inicial, as graduações deixam lacunas na inter-relação 

entre teoria e prática. Há a incompreensão de papeis no contato inicial com o futuro 

campo de trabalho, e formam-se expectativas sobre alunos que diferi da realidade 

heterogênea da escola. Para Glat (2017), a formação precisa ter dimensão humanista, 

reconhecendo os sujeitos como pessoas capazes ao aprendizado. 

É necessário que os papeis de universidade, escola, estejam melhor definidos para 

existência de articulação entre teoria e prática, formando uma rede de apoio para um 

trabalho conjunto.  Atuar na perspectiva inclusiva é apropriar-se de conhecimentos 

teórico para transformar a práxis em prol de uma inclusão responsável. A Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva dá ênfase a 

formação de professores, destacando que, é base para formação do professor, inicial e 
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continuada, os conhecimentos gerais visando a execução de atividades docentes e 

conhecimentos específicos para produzir estratégias de inclusão. Essa base irá possibilitar 

segurança na atuação em turmas regulares e atendimento educacional especializado, com 

caráter interativo e interdisciplinar (BRASIL, 2008). 

O ideal é formar novas posturas desde o processo inicial na academia à formação 

continuada. O professor precisa de preparo para agir em situações adversas, solucionar 

desafios de uma turma heterogênea, articulando-se na organização de estratégias para 

beneficiar o PAEE em ambiente comum. 

De acordo com MENDES (2019) o Brasil tem priorizado em sua política de 

inclusão “serviços de tamanho único”, referindo-se ao Atendimento Educacional 

Especializado-AEE, no qual, o aluno recebe apoio na Sala de Recursos Multifuncionais, 

um serviço disponível para apoio a inclusão e não simplificação desse processo nas 

escolas.  Outras alternativas precisam ser inseridas para colaborar com a melhoria da 

qualidade do ensino no espaço da sala regular, dentre estas, é fundamental melhorar a 

política de formação dos professores, visando uma nova cultura escolar que valorize a 

capacidade de aprendizagem de cada sujeito e com base nessa concepção elabore 

estratégias que venham potencializar a aprendizagem.  

A barreira atitudinal é outro desafio a ser desconstruídos na escola. Com a 

ausência de preconceitos, esteriótipos, estigmas e discriminação as pessoas com algum 

tipo de limitação terão maiores possibilidades de avanços no meio escolar e social 

(SASSAKI, 2005). Somando-se com a articulação entre professor de AEE e sala comum, 

para que, de forma conjunta, complementem os saberes e organizem estratégias exitosas 

ao aprendizado dos alunos.  Um trabalho colaborativo pensado nas necessidades 

especificas dos estudantes produz uma educação mais humanizadora (CAPELLINE; 

ZERBATO, 2019).    

Vale ressaltar que, a uma inclusão efetiva, é imprescindível investimento 

financeiro para equipar escolas desde a estrutura física, valorização de professores, a 

mecanismos de formação continuada aos profissionais em exercício, reorganização do 

currículo das universidades para formar os futuros professores na perspectiva inclusiva.  
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CONCLUSÕES 

Criar uma escola inclusiva significar contestar o modelo de educação tradicional 

que ainda persiste fortemente no ambiente escolar, acreditando ser o melhor aos alunos, 

porém esse modelo exclui pessoas com características diferenciadas. Nesse contexto, 

transfere-se a culpa do não aprendizado aos próprios alunos, em detrimento do 

remodelamento das metodologias para dá respostas educacionais a todos.  

Para atuar de forma inclusiva é imprescindível fazer das diferenças o caminho 

para uma nova formação humana. Nessa abordagem, destaca-se a urgência de inserir na 

formação inicial e continuada a perspectiva inclusiva, intensificando atitudes que valorize 

as diferenças e dê maior visibilidade e respeito as mesmas. 

Nesse sentido, formar professores capacitados a solucionar desafios, 

operacionalizando ações que subsidiem os sujeitos a transpor barreiras, alinhado teoria e 

conhecimento dos alunos. Apropriando-se nas singularidades é possível produzir 

estratégias assertivas ao desenvolvimento do aprendizado, uma formação que dialogue 

com a diversidade.  
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: DESAFIOS E 

POSSIBILIDADES ATRAVÉS DE PESQUISAS ACADÊMICAS 
  

Môngolla Keyla Freitas de Abreu1; Thaisy Alencar Balbino2; Bruno Edson Chaves3 
 

INTRODUÇÃO 

A Educação Inclusiva no Brasil e no mundo vive em constante desafio frente à 

mudança de paradigmas de uma sociedade tradicionalmente excludente. Contudo, para 

conhecermos os desafios e possibilidades de uma sociedade mais inclusiva, 

principalmente ao se tratar da educação, é preciso conhecer as mais diversas realidades 

de ensino-aprendizagem. Brandenburg e Lükmeier (2013) destacam que a inclusão 

acontece através da interação em que a sociedade e alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e/ou superdotação/altas habilidades se reconhecem, 

adaptam-se e desenvolvem-se, superando o limite da integração e alcançando a inclusão. 

A partir do conhecimento e valorização de pesquisas sobre a atuação do professor 

na Educação Especial na perspectiva Inclusiva podemos pensar no que é possível 

(re)fazer. Assim, apesar dos avanços tecnológicos, é urgente desenvolver a formação 

docente em sua dimensão teórica e na construção do conhecimento por meio da pesquisa 

(COSTA, 2015). 

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo dialogar de forma reflexiva 

sobre as possibilidades e dificuldades em pesquisar sobre Educação Especial na 

perspectiva Inclusiva, bem como compreender as percepções de estudantes e egressos do 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Faculdade de Educação, Ciências e 

Letras de Iguatu (FECLI) a respeito das possibilidades de mudança de paradigmas, 

visando a construção de uma educação cada vez mais inclusiva. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

No decorrer dos anos, as pessoas com deficiência foram conquistando e 

assegurando seus direitos, por meio de leis e decretos, tais como a Constituição Federal 

de 1988, que garantia o direito a uma educação de qualidade para todos; a Declaração de 
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Salamanca em 1994, marco inicial da luta por uma Educação Inclusiva; a Política 

Nacional de Educação Especial na perspectiva Inclusiva, criada em 2008 para assegurar 

a inclusão das pessoas com deficiência em uma escola comum; e a Lei Brasileira de 

Inclusão promulgada em 2015, com objetivo de garantir que seja oferecido condições 

equitativas, para que haja a inclusão escolar e social, respeitando à diversidade (SOUSA, 

2020). 

A implementação de uma política inclusiva no ambiente escolar, resultou em 

grandes impactos frente à formação de professores (SOUZA; MENDES, 2017). Tais 

mudanças ressignificaram a proposta da Educação Especial, a qual passou a funcionar 

como uma modalidade de ensino nas escolas regulares (BEZERRA, 2020), garantindo o 

acesso e permanência desse alunado, com o suporte necessário à sua aprendizagem e ao 

seu desenvolvimento individual.  

Contudo, muitas escolas brasileiras enfrentam dificuldades em oportunizar 

condições propícias para o desenvolvimento dos estudantes público alvo da Educação 

Especial na perspectiva Inclusiva, tendo em vista a necessidade de repensar a práxis 

pedagógica, mediante ao contexto inclusivo (DAMÁZIO, 2018). Assim, a inclusão 

escolar configura-se de dentro para fora, ou seja, tudo começa no interior da sala de aula 

através da convivência, da troca de experiências e do aprendizado mútuo entre professor-

aluno e aluno-aluno (FERREIRA; ANDRADE, 2017).  

Desse modo, é possível perceber o quanto os educadores podem contribuir no 

âmbito educacional e social, por meio da partilha de experiências, da busca por formações 

complementares, da mediação de práticas inclusivas, bem como da colaboração de 

estudos/ pesquisas que promovam uma aproximação e maior interesse das pessoas pela 

temática (SOUZA; MENDES, 2017). 

 

METODOLOGIA 

O presente estudo possui uma abordagem qualitativa e quantitativa, de caráter 

descritivo e exploratório. Segundo Minayo (2012), o entremeio científico se faz 

constantemente alinhando explicações qualitativas e dados quantitativos. 

O estudo foi desenvolvido com estudantes e egressos do Curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iguatu, unidade 
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da Universidade Estadual do Ceará. Os sujeitos participantes da pesquisa tiveram como 

critério de inclusão o desenvolvimento de algum momento formativo e/ou de pesquisa na 

temática Educação Especial na perspectiva Inclusiva, participando um total de 10 

sujeitos. 

Os dados foram coletados através de questionário, aplicado por meio do Google 

Forms. O questionário deve ser organizado de modo a ter perguntas claras e objetivas, a 

fim de evitar erros de interpretação, porém não devem ser indutivas (FRANCO; 

DANTAS, 2013). Através da análise de conteúdo de Bardin (2016), os dados foram 

apresentados e discutidos detalhadamente, sem omitir qualquer observação feita ao longo 

da coleta e análise dos dados. Os dados quantitativos foram analisados e expressos em 

porcentagem.  

A pesquisa cumpriu os princípios éticos, mantendo o sigilo da identidade dos 

sujeitos envolvidos, bem como possibilitando o direito de recusa para a participação desta 

pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os participantes da pesquisa consistiram em 30% de estudantes e 70% de egressos 

do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da FECLI. A princípio perguntamos aos 

participantes sobre sua percepção a respeito do conceito de Educação Inclusiva (Quadro 

01). 

Quadro 01: Conceitos dos participantes da pesquisa sobre Educação Inclusiva.  
Participantes Respostas 

1 Consiste na inserção de indivíduos (alunos), que apresentem alguma deficiência que 

comprometa sua vida e desenvolvimento de diferentes níveis e formas no ambiente 

escolar e educacional.  
2 Educação é um direito de todos, é oferecer ao aluno com deficiência recursos e 

estratégias para a sua aprendizagem no ambiente escolar. 
3 Facilitar a convivência e a integração social dos alunos com deficiência.  
4  É uma educação realizada por todos e para todos, e que ninguém seja excluído. 
5 A Educação Inclusiva deveria ser matéria obrigatória em todos os níveis de ensino.  
6 É uma modalidade de ensino que visa a integração, participação e principalmente a 

aprendizagem de todos os alunos, independente das suas diferenças. 
7 Incluir os alunos em um ambiente escolar apesar das suas diversidades e colaborar par 

a sua aprendizagem de acordo com a suas habilidades. 
8 É um modelo de educação onde tenta-se incluir pessoas com e sem deficiência no 

mesmo ambiente escolar.  
9 É um método de ensino que tem como objetivo garantir uma educação para todos. 

10  A Educação Inclusiva, trata-se de um acesso à educação de forma igualitária para todos 

os alunos, visando o aprendizado deles sem distinção.  
Fonte: Própria (2021). 
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A partir destas percepções, é importante reconhecer que apesar da existência de 

políticas para a Educação Inclusiva, o sistema comum de ensino no Brasil parece estar 

programado para atender ao aluno ideal, aquele que tem um desenvolvimento 

psicolinguístico exemplar, motivado para aprender e sem problema sociofamiliar (GLAT; 

NOGUEIRA, 2002). É a partir da necessidade desta mudança de paradigmas e de práticas 

pedagógicas que devemos pensar e agir. 

Nesta perspectiva, os participantes foram indagados sobre dificuldades para 

realizar pesquisas sobre a Educação Especial na perspectiva Inclusiva: 70% dos 

participantes reconheceram existir dificuldade na busca por informações, enquanto 20% 

não perceberam tal limitação. Os que notaram barreiras neste processo de pesquisa, 

citaram principalmente sobre a dificuldade de construção e acesso a materiais didáticos 

adequados, bem como ausência de material publicado sobre experiências de ensino-

aprendizagem nesta perspectiva. 

Devido à pesquisa educacional compreender uma grande diversidade de questões, 

“os pesquisadores em 

educação  fazem  escolhas  entre  um  dos  múltiplos  caminhos  que  os  aproximam da 

compreensão desse fenômeno, escolhendo, também, um ângulo de  abordagem” (GATTI, 

2002, p. 13). Diante da  intencionalidade de avançarmos em pesquisas na área de 

Educação Especial/Inclusiva, as escolas vêm fomentando experiências nos processos de 

formação docente, viabilizando acesso a reflexões teórico-práticas, consequentemente 

permitando uma leitura crítica da realidade e construindo bases para projetos que causem 

transformação (JESUS; EFFGEN, 2012). 

A maioria dos participantes desta pesquisa, 80%, relataram que o ambiente 

escolar/acadêmico tem oportunizado conversas que envolvam temas relacionados à 

inclusão. Mas apesar desta percepção, precisamos continuar pesquisas e reflexões críticas 

sobre a temática. A partir disso, os participantes foram indagados sobre algumas formas 

possíveis de contribuir para a mudança de paradigmas a respeito da Educação 

Especial/Inclusiva na formação de professores. Pensando numa mudança que proporcione 

um ambiente reflexivo em relação às práticas educativas inclusivas. Dentre as respostas, 

merecem destaque: 

É necessário buscar novas formas de apresentar o conteúdo para cada aluno, 

independente de qual seja a sua deficiência. Sendo criativo, de forma que ele 
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possa aprender com os demais. Esse é o maior desafio do professor, buscar 

novas estratégias de ensino (Participante 2). 
Acredito que debates sempre que oportuno, a discussão do tema seja em casa, 

no trabalho ou até mesmo na roda de amigos é sempre válida para 

a   disseminação da informação e do conhecimento (Participante 6). 
Deveria ter pelo menos uma disciplina, além de LIBRAS claro, que 

proporcionar-se esses debates (Participante 9). 
 

Percebemos entre todas as falas, especialmente aqui apresentadas, que os 

participantes destacam a necessidade de práticas pedagógicas e currículos que 

proporcionem a aprendizagem para todos os estudantes da educação básica, bem como 

disciplinas curriculares voltadas para a Educação Inclusiva ao longo dos cursos de 

licenciatura. Segundo Rapoli et al. (2010), os currículos adaptados, ensino diferenciado 

e outras soluções precisam ser questionadas em suas formas de adoção, indagados quanto 

aos seus benefícios, fins e eliminados por completo e com urgência. Esta realidade 

remete-se principalmente aos materiais adaptados que por diversas vezes infantilizam e 

diminuem a capacidade de aprendizagem do público alvo da Educação 

Especial/Inclusiva.  

Além disso, quatro participantes citaram a necessidade de mais diálogos 

formativos para os educadores. E neste caso, destacamos as pesquisas, pois aprimoram e 

refletem sobre o tema discutido no referido campo de estudo (COSTA, 2015). 

E por último, questionamos sobre o que mudou na vida dos participantes, a partir 

dos estudos e/ou pesquisas sobre Educação Especial/ Inclusiva. Todos afirmaram que 

perceberam mudanças em sua construção pessoal e profissional. Merece destaque a fala 

do Participante 4 que diz: “Eu consegui rever muitos conhecimentos e conceitos, por isso 

me sinto um pouco mais preparada para o magistério”, assim como o Participante 5 que 

diz que “O conhecimento, pois até então não tinha nem um pouco”. Logo, estes 

participantes percebem a riqueza da temática, a necessidade de constante estudos, seja na 

formação inicial e/ou continuada dos educadores. Assim, ressaltamos que 

verdadeiramente precisamos conhecer mais e especialmente experienciar  diferentes 

situações que formam o ato educativo, para assim criar na escola a crença de que podemos 

pensar soluções para os problemas (JESUS; EFFGEN, 2012).  

Além destas falas, destacamos os termos empatia, sensibidade e olhar mais 

humano na fala de três participantes. Apesar de discutirmos e partirmos do princípio da 

sensibilização e empatia para a inclusão no ambiente escolar,  não podemos esquecer da 
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necessidade urgente de processos formativos dos mais diversos profissionais, 

especialmente dos educadores.  

 

CONCLUSÕES 

A população que é público alvo da Educação Especial na perspectiva Inclusiva já 

vivenciaram historicamente momentos duros de exclusão e opressão. São tempos de 

constantes lutas, alguns avanços aconteceram, mas ainda temos muito para progredir.  

Esse salto significativo que precisamos ver na Educação Inclusiva pode acontecer 

a partir da formação de educadores cada vez mais envolvidos e conhecedores da temática. 

E esta formação pode acontecer a partir de pesquisas, diálogos inclusivos e formativos, 

bem como de abordagem curriculares ao longo dos cursos de licenciatura. Aqui 

trouxemos a realidade de estudantes e egressos de um curso de licenciatura, mas esta 

realidade deve continuar a ser estudada de forma contínua entre nossos educadores, para 

que assim a história da Educação Especial na perspectiva Inclusiva encontre em seu 

percurso mais justiça e equidade.  
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EDUCAÇÃO ESPECIAL DO RN: EXPERIENCIANDO AS AULAS REMOTAS 

NA PANDEMIA DO COVID-19 
          

Rayane Emanuelle de O. Valentim1; Christiany Colin G. Silva2 

 

INTRODUÇÃO 

É notável que a humanidade não estava preparada para enfrentar um desafio nas 

dimensões que a pandemia do COVID-19 representa, por isso, todos os setores da 

sociedade  passaram por  modificações e adaptações, cada um ao seu tempo, conforme a 

legislação de cada estado. Não foi diferente na educação do Rio Grande do Norte - RN. 

Em 2020 foram lançados oito decretos que objetivaram orientar os docentes com relação 

às aulas remotas, modo escolhido com a justificativa da inviabilidade de aglomerar 

crianças nas salas de aulas e contribuir para propagação do vírus em questão. Os 

Professores da Educação Especial do RN, portanto, foram bruscamente levados a 

repensar a prática pedagógica e reformular as metodologias educacionais para alcançar 

os objetivos traçados para o ano. O presente escrito visa fomentar a discussão sobre a 

ressignificação de ensino aprendizagem em tempos de pandemia junto aos alunos com 

deficiência e como isso se concretizou na prática para os professores da Educação 

Especial do estado do RN. Além disso, quais as principais dificuldades levantadas pelos 

professores e que perspectivas têm-se para a melhoria e manutenção da qualidade da 

educação nessa nova realidade de ensino que o mundo vivencia, garantindo, assim, a 

inclusão nas escolas públicas. 

Quando se fala em Educação Inclusiva é preciso levar em consideração a condição 

social. A UNESCO (1994) traz, na Declaração de Salamanca, recomendações sobre a 

escola inclusiva, tendo uma perspectiva de que todos possam aprender juntos, cujo 

princípio fundamental é assegurar “uma educação de qualidade a todos através de um 

currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de recurso e 

parceria com as comunidades” (UNESCO, 1994, p. 4).  

Esse objeto ganha novos sentidos e à medida que é posto em prática, as 

dificuldades se constituem e viram grandes percalços para o desenvolvimento da inclusão 
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no espaço educativo das escolas públicas do RN. A ausência de estrutura física adequada, 

de recursos de acessibilidade tecnológica, a falta de equipe multidisciplinar e o não 

envolvimento das famílias na vida escolar de seus filhos são algumas das barreiras que 

marcam a luta pela educação de qualidade. Desse modo, a soma de tantas barreiras com 

a implementação do ensino remoto se tornou demasiadamente complexa. Após a 

contextualização da Educação Inclusiva nas escolas do estado do RN e do período atípico 

para sociedade contemporânea, esse estudo se justifica pela pertinência do tema no 

desenvolvimento das aulas remotas pelos educadores especiais. Na produção da pesquisa, 

foi levada em consideração a seguinte problematização: qual a realidade dos professores 

da educação especial do estado do RN frente ao ensino remoto junto aos alunos com 

deficiência durante a pandemia da COVID-19? Quais as dificuldades enfrentadas e as 

perspectivas para melhoria desse setor de ensino nessa nova realidade que a humanidade 

enfrenta?  

Desse modo, esta pesquisa se classifica como exploratória com base nos objetivos 

e fez uso de levantamento bibliográfico e questionário junto aos professores da Educação 

Especial da rede pública do RN. O estudo de campo foi escolhido com base nos 

procedimentos técnicos utilizados, levando em consideração que as autoras deste trabalho 

fazem parte da comunidade em questão e essa imersão na realidade possibilita a 

compreensão de práticas sociais que auxiliam na análise qualitativa partindo dos 

pressupostos teóricos que encaminham  esta investigação. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O professor da educação especial deve buscar sempre novas metodologias para 

que possa mediar o conhecimento de seu aluno com equidade e inclusão, se utilizando de 

estratégias viáveis, bem como, convocar a comunidade escolar a pensar e repensar a 

respeito da pessoa com deficiência, para que com isso possa-se traçar planejamentos e 

práticas inclusivas. Nesse sentido, Freire (2006, p. 34) salienta que “ensinar exige 

pesquisa e que o professor não pode achar que seu conhecimento é absoluto”. 

Segundo Goffredo (1999), a inclusão é fundamental para implementação de uma 

democracia, tendo em vista que a cidadania só se constrói em um campo de igualdade 

onde os autores tenham oportunidade plena de exercer seus direitos e deveres. 

É sabido que é papel do professor, conforme inciso III do art. 13 da Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação, zelar pela aprendizagem do aluno. Em tempos de 

pandemia esta responsabilidade ganha um peso significativo, pois se as dificuldades das 

diversas naturezas já existiam e é algo histórico na Educação Básica brasileira, nas 

condições de distanciamento social os docentes, bem como a comunidade escolar, tem 

seus caminhos possíveis de chegar ao objetivo diminuídos, restando assim, poucas 

possibilidades de fazer acontecer a educação pública de qualidade.  

Para Behar (2020), o Ensino Remoto Emergencial é uma forma de construção de 

conhecimento que pressupõe o distanciamento geográfico entre os corpos envolvidos, 

visando não interromper atividades escolares em tempos de pandemia e foi adotado por 

várias instituições de forma temporária. Nesse sentido, as reais condições vivenciadas 

pelos professores para realização de aulas emergenciais remotas bem como as condições 

que essas aulas chegam aos educandos afetam profundamente o processo de ensino-

aprendizagem. 

Um caminho de possibilidade que a Educação do RN concebe são as ferramentas 

tecnológicas. Conforme Valentim (2020), alguns desafios encontrados na escola pública 

foram reduzidos com inserção de alguns recursos tecnológicos e paulatinamente 

computadores e smartphones foram sendo inseridos no contexto pedagógico e em razão 

de políticas públicas de redução de custos dos equipamentos do tipo smartphones, 

atualmente existe um número alto de aparelhos em todas as esferas sociais no mundo. A 

autora acrescenta ainda, que embora o processo de globalização traga como consequência 

do processo números altos de aparelhos, em países subdesenvolvidos, geralmente é 

perceptível as zonas de exclusão ocasionadas pelo não acesso à internet e seus aparatos 

inteligentes.  

É imperativo frisar que o trabalho do professor da Educação Especial é 

inteiramente dependente das condições físicas e cognitivas do seu aluno. Se, por exemplo, 

o professor tem um aluno com deficiência visual e auditiva severa para realizar aulas 

emergenciais remotas, de maneira efetiva, se faz necessário um equipamento tecnológico 

de acessibilidade que muitas vezes o aluno de escola pública não tem condições 

socioeconômicas para subsidiar esse aparato. Na realidade das famílias que preenchem 

as vagas das escolas públicas do RN, o responsável pelo aluno trabalha e mesmo na 

pandemia não conseguem acompanhar os filhos no turno de aula.  No Brasil, a 
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Constituição Federal de 1988 (CF), determina em seu artigo 205 “a Educação, Direito de 

todos e Dever do Estado e da Família” (BRASIL, 1988). Essa determinação é de suma 

importância para que não se apague da prática, independentemente da situação 

contextual, a obrigação de cada uma das partes dos que fazem a educação. Ainda na CF, 

no artigo 206, afere ao Estado como 1º princípio do Ensino a igualdade de condições para 

acesso e permanência na Educação (BRASIL, 1988).  

Sabendo das possibilidades e também das inúmeras barreiras que o Ensino público 

no Brasil delineia em seu percurso histórico, principalmente na área de inclusão, se faz 

necessário dar voz a alguns autores dessa narrativa, buscando, desse modo, compreender 

e encontrar caminhos possíveis para dar continuidade ao avanço na qualidade 

educacional, contribuindo, assim, para democracia, mesmo em tempos pandêmicos. 

 

METODOLOGIA 

A presente pesquisa busca compreender a realidade educacional dos professores 

da educação especial do estado do RN. Para tanto, nesta pesquisa exploratória foi aplicado 

um formulário on-line com onze questões, encaminhado para os professores de Educação 

Especial, que atuam nas escolas públicas sob direção do estado do RN. A Secretaria de 

Educação do Estado do RN - SEEC/RN - é responsável por mais de 200 escolas, divididas 

em 16 Diretorias Regionais de Educação e Cultura (DIRECS). Só a primeira DIREC, 

dirigida pela capital do estado, Natal, gerencia 147 unidades de ensino em 2020 

(SEEC/RN, 2020). Este trabalho aborda a realidade dos educadores da Educação Especial 

lotados na rede estadual distribuídos nas 16 DIRECS. Os participantes que assumiram no 

ano de 2020 as atividades remotas, pode atuar desde o Ensino Fundamental Anos Iniciais 

até o Ensino Médio, incluindo a modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA. 

Neste escrito, o público descrito será referenciado por: "grupo A”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Considerando todas as questões que levam ao encontro de um ensino de qualidade 

com aprendizagens eficazes, antes mesmo de construir o planejamento anual, os 

professores foram tomados de incertezas e dúvidas. Não se sabia como aconteceria esse 

ensino sem o contato físico e afetivo com os alunos. Logo, com o intuito de conhecer 

melhor a realidade dos professores da Educação Especial do estado do RN, foi organizado 
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um breve questionário através do Formulário Google Docs para ser aplicado remotamente 

junto aos professores citados. O link do formulário foi enviado em 04 de março de 2021 

no grupo de rede social dos educadores do estado e foi livre e anônima a participação. 

Logo, responderam ao questionário 78 professores da educação especial do estado 

distribuídos nas mais diversas DIRECs. Destes, a maior parte, 57 participantes, são 

alocados na 1ª Direc, seguido de 6 professores da 14ª Direc, 4 professores da 2ª Direc, 3 

respondentes de cada uma das 4ª e 5ª dirigentes e uma resposta de cada uma das Direcs: 

3ª, 7ª, 8ª, 9ª e 16ª.  

Foi questionado aos educadores sobre a quantidade de alunos com deficiência que 

eles estão alocados mediando a aprendizagem e 47 responderam que acompanham um 

aluno, 24 afirmaram acompanhar 2 alunos. Três professores acompanham 3 alunos com 

deficiência, um educador afirma estar mediando a aprendizagem de 5 alunos e um 

professor iniciou acompanhando 7 alunos e permanece acompanhando 4 no presente 

momento. Dois professores não responderam à questão. 

Sobre as deficiências dos alunos atendidos, segundo os respondentes, 21 dos 

alunos têm Autismo, seguido de 23 alunos com Autismo mais alguma comorbidade. 

Treze alunos têm Deficiência Intelectual, 8 tem Encefalopatia Crônica não Progressiva, 

2 com Deficiência Visual e 2 com Deficiência Auditiva. Além de 2 com Síndrome de 

Down, 1 com Epilepsia, 1 com Dislexia, 2 com Múltiplas Deficiências. Três professores 

não responderam à questão. 

Em relação à oferta de aulas remotas, 70 professores responderam que oferecem 

aulas remotas, seja em alguns momentos adaptando atividades dos professores titulares 

ou realizando atividades impressas e 8 responderam que não ofertam aulas remotas. 

Foi perguntado aos professores sobre as principais dificuldades para ofertar as 

aulas remotas aos alunos com deficiência. Aqui, eles poderiam assinalar mais de uma 

dificuldade. A maioria das respostas se firmaram na falta de acompanhamento e/ou 

retorno das famílias (52 respostas); a impossibilidade do aluno em conseguir acompanhar 

as aulas remotas (41 respostas); falta de apoio dos professores (27 respostas); falta de 

computador e/ou smartphones ou não sabem usar os recursos tecnológicos (17 respostas) 

e a falta de apoio ou orientação da escola ou da Direc (17 respostas). Um professor não 

respondeu à questão. 
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Questionamos sobre o recebimento de orientação ou suporte da DIREC, da escola 

ou Sub-Secretaria de Educação Especial - SUESP - e a maior parte dos professores, 40 

respondentes, afirmaram que as orientações recebidas foram vagas ou não condizem com 

a realidade dos alunos e professores. 26 afirmaram que estão recebendo todo o suporte 

necessário para a realização das aulas remotas e 5 afirmaram não ter recebido nenhuma 

orientação até o momento. Os demais 7 docentes afirmaram precisar de mais apoio e 

orientações para a oferta do ensino remoto. 

Esses dados demonstram que a realidade parece ser comum para o atendimento 

aos alunos com deficiência em todo o estado. A maior dificuldade enfrentada pelos 

professores da educação especial está justamente na falta de apoio dos professores e das 

famílias, inclusive a falta de retorno das famílias, seguido da impossibilidade de o aluno 

conseguir acompanhar às aulas não presenciais com êxito. Para que possa acontecer o 

ensino, é necessário um planejamento voltado à realidade do aluno ao qual se destina a 

instrução, além da adaptação e/ou adequação das atividades, quando necessário. Dessa 

forma, o ideal é que o professor da educação especial planeje junto com o professor titular 

da turma. Mas como as demandas são inúmeras, acaba que essa responsabilidade fica a 

cargo do professor da educação especial. 

 

CONCLUSÕES 

A implementação do ensino remoto no estado do Rio Grande do Norte, por causa 

da crise sanitária da COVID-19 foi uma somativa ao quadro, já robusto, de dificuldades 

para alcançar uma educação de qualidade e de fato inclusiva. A reflexão que precisa ser 

acentuada é a viabilidade de educar em tempos de pandemia, quais barreiras precisam ser 

derrubadas prioritariamente para que a educação básica ocorra e o déficit humanitário 

seja minimizado no Brasil. As autoridades políticas têm a obrigação de alinhar o país a 

democratização tecnológica, provendo o acesso a internet e equipamentos tecnológicos 

como princípio indispensável para os educadores disporem de recursos básicos de 

trabalho, além de garantir o acesso dos alunos à internet. É necessário, contudo, que se dê 

suporte para que as escolas possam funcionar, esclarecer as demandas de como funcionará 

o ensino remoto para esse público, oferecer formação continuada para os educadores com 

especialistas, com vistas a garantir um ensino remoto de qualidade. É preciso envolver 
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mais as famílias e a comunidade em geral nas atividades remotas. Essa é, de fato, uma 

das prerrogativas de maior sucesso desse tipo de ensino. Realizar propagandas e 

campanhas, orientar os pais de como proceder com as aulas etc., são algumas alternativas 

práticas de realizar. 
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TUTORIA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL A DISTÂNCIA: REFLEXÕES DE 

DISCENTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL DO CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA DO IFRN 
          

Linda Carter Souza da Silva1 

 

INTRODUÇÃO 

A celeridade da sociedade atual acentua a necessidade de uma perspectiva 

formativa pensada ao longo da vida. A formação inicial já não responde a dinamicidade 

dos nossos tempos. Por isso, a formação permanente tem se consolidado cada vez mais 

como alternativa de continuidade. É sob essa perspectiva que licenciados e bacharéis 

buscam cursos  latu sensu e stricto sensu nas universidades. Entre tantas áreas e 

especificidades, esse texto traz a realidade do Curso de Especialização em Educação 

Inclusiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN) tendo por objetivo principal refletir sobre as contribuições da tutoria de Educação 

Especial a Distância com ênfase na Deficiência Visual a partir da ótica de discentes com 

Deficiência Visual, cursistas da especialização. 

Desse modo, o problema de pesquisa surge a partir da necessidade de 

compreender como acontece as contribuições da tutoria de Educação Especial – 

Deficiência Visual junto aos discentes com essa especificidade. O processo seletivo 

simplificado para a formação de cadastro reserva de tutor presencial e a distância para a 

Educação Especial e Inclusiva com atuação no âmbito dos cursos de graduação e pós 

graduação tem por base o edital  nº19/2020 e traz por pré-requisitos: graduação em 

qualquer área, experiência profissional no campo de atuação e cursos específicos 

(dependendo da área de atuação). Entre as vagas ofertadas, mais especificamente, a tutoria 

de Educação Especial  - Deficiência Visual traz por formação básica requerida, além da 

graduação, experiência profissional no campo da deficiência visual e curso de formação 

ledor/transcritor, ou de audiodescrição.  

As hipóteses da pesquisa apontam dois eixos principais: 1 – A atuação da tutoria 

de Educação Especial a distância – Deficiência visual contribui para o apoio aos 

estudantes com deficiência visual junto ao curso. 2 – A atuação da tutoria de Educação 
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Especial a distância – Deficiência Visual promove mediação inclusiva entre estudantes, 

professores e coordenação do Curso de Especialização em Educação Inclusiva.  

A escolha da temática está atrelada ao percurso acadêmico e profissional da autora 

junto a temática. Como também, a atuação em Sala de Recursos Multifuncionais (SRM)  e 

produções acadêmicas que versam processos de ensino-aprendizagem de pessoas com 

deficiência visual e práticas pedagógicas inclusivas. Además, a relevância do tema reflete 

a ausência de estudos acadêmicos que discutam as contribuições dessa tutoria a partir da 

ótica dos tutorados.  

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A educação a distância (EAD) é uma realidade na atual organização do ensino no 

Brasil. A autonomia e a flexibilidade são componentes que caracterizam o crescimento 

exponencial dessa modalidade. Conceitualmente, a EAD tem por base a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB) em seu artigo 80 regulamentado pelo Decreto Nº 

9.057 que considera:  

[...] educação a distância a modalidade educacional na qual a mediação 

didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra 

com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, 

com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com 

acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva 

atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que 

estejam em lugares e tempos diversos. (LDB)  
 

É a partir dessa modalidade que temos o curso de especialização em  educação 

inclusiva oferecido atualmente pelo IFRN. O Projeto Pedagógico do Curso(PPC) aponta 

como principal objetivo:  

formar profissionais especialistas para atuar em educação profissional 

na perspectiva inclusiva, atendendo aos alunos com necessidades 

educacionais específicas (pessoas com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades) e com transtornos funcionais 

específicos (pessoas com dislalia, discalculia, dislexia e disgrafia), 

contribuindo para uma ação proativa voltada para a criação das 

condições necessárias e das alternativas possíveis para um desempenho 

técnico, ético e político, considerando as peculiaridades, as 

circunstâncias particulares e as situações contextuais concretas em que 

programas e projetos deste campo são concebidos e implementados. 
(IFRN, 2020 - grifo nosso) 

 

Destacamos a linearidade da proposta formativa do curso ao buscar atender 
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estudantes público-alvo da Educação Especial/Inclusiva. O que revela coerência entre 

teoria e prática, sendo campo profícuo para a consolidação de práticas inclusivas. Entre 

os estudantes com deficiência que ingressaram na especialização temos o seguinte 

panorama: 3 (três) estudantes com Deficiência Visual, 2 (duas) estudantes com 

deficiência auditiva e 1(uma) estudante com deficiência física. Sendo que, desse 

quantitativo, houve uma desistência.  

Diante dessa realidade, surge a necessidade de uma tutoria específica voltada ao 

acompanhamento e monitoramento das atividades desse público. Nesse trabalho, nos 

debruçaremos sobre as contribuições da tutoria de Educação Especial – Deficiência 

Visual. Conforme o edital 19/2020, destacamos entre as atribuições do tutor a distância: 

Acompanhar as atividades discentes, conforme cronograma do curso; 

Apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento das atividades 

docentes, realizando as adequações necessárias a partir das 

especificidades apresentadas pelos discentes público alvo da Educação 

Especial; Estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as 

atividades discentes. (IFRN, 2020) 

 

É fundamental entender a importância do acompanhamento do tutor a distância de 

Educação Especial com ênfase na Deficiência Visual junto aos discentes que apresentam 

tal limitação. A tutoria se apresenta como possibilidade de mediação, interação e partilha 

de conhecimentos, dúvidas e interesses. O exercício dessa tutoria traz uma perspectiva 

inovadora da Educação Inclusiva ao compreender os sujeitos em suas particularidades. 

Desse modo, cabe-nos conceituar e caracterizar o público, o qual, a tutoria é direcionada.  

Conforme Peralta e Narbona (2002), a deficiência visual caracteriza-se como uma 

alteração da capacidade funcional da visão decorrente de uma diminuição significativa da 

acuidade e campo visual, de alterações corticais e/ou de sensibilidade ao contraste, que 

interferem ou limitam o desempenho visual das pessoas, influenciados por fatores 

ambientais e pessoais inadequados. A partir desse conceito, podemos dividir as pessoas 

com deficiência visual (DV) em: pessoas com cegueira e pessoas com baixa visão. A 

primeira, pode se apresentar como cegueira congênita  ou cegueira adquirada.  

Após essa breve explanação sobre a deficiência visual enquanto caracterização 

dos sujeitos, retornamos ao artesanato intelectual aqui delineado na busca por 

compreender as possíveis contribuições da tutoria junto aos estudantes com deficiência 

visual do referido curso. Para isso, construimos uma arcabouço teórico e metodológico 
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que torna possível a leitura e interpretação de dados coletados para esse estudo.  

 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do estudo, adotamos a abordagem qualitativa (BOGDAN 

& BIKLEN, 1994) sob o método de um Estudo de Caso (STAKE, 2010). Os dados foram 

coletados por meio de um questionário com questões abertas e fechadas (MARCONI & 

LAKATOS, 2002) tendo por participantes dois cursistas com deficiência visual e se 

materializando através da plataforma Google Formulário. As questões referiam-se a 

caracterização pessoal e profissional dos sujeitos da pesquisa, o motivo de escolha do 

curso de especialização em Educação Inclusiva e as contribuições da tutoria de Educação 

Especial -  Deficiência Visual. A leitura e interpretação dos dados acontece por meio da 

interpretação direta (STAKE, 2010).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pequisa em questão traz as colocações de dois estudantes com deficiência visual 

do Curso de Especialização em Educação Inclusiva do IFRN. Utilizaremos nomes 

fictícios afim de preservar a identidade dos sujeitos da pesquisa. O primeiro, será 

chamado por Ricardo. Formado em Pedagogia e com Especialização em Práticas 

Educativas do Ensino Médio. Atualmente é assessor pedagógico junto a 4ª Diretoria 

Regional de Educação e Cultura (DIREC) do Estado do Rio Grande do Norte. Possui 

baixa visão. A segunda, será chamada por Ana. Formada em Pedagogia e cursando sua 

primeira especialização. Atualmente é professora da rede particular de ensino no Estado 

da Paraíba com exercício em uma turma de Educação Infantil. Apresenta baixa visão.  

Partindo da necessidade de especular a escolha pelo referido curso, questionamos: 

Por qual motivo você escolheu cursar a Especialização em Educação Inclusiva do IFRN? 

Obtivemos as seguintes respostas: 

Curiosidade, necessidade de conhecimento, necessidade de futura 

assistência na Educação Inclusiva da 4a Direc. (RICARDO, 2021) 

 
Diante do cenário atual na educação, onde temos cada vez mais alunos 

com necessidades educacionais especiais, aprender como podemos 

ensinar e poder ofertar a esses alunos uma educação de qualidade. 

(ANA, 2021) 
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Com base nas respostas acima, entendemos que a busca por conhecimento junto 

a necessidade da aplicabilidade em seus contextos profissionais são pontos fundamentais 

para que esses cursistas estejam no referido curso. Por isso, a importância de uma grade 

curricular que atenda a proposta e permita a esses e outros estudantes dialogar com seus 

espaços e lugares. Ainda, foi questionado, mais especificamente, sobre as contribuições 

da tutoria em Educação Especial – Deficiência Visual para a formação dos estudantes. 

Desse modo, foram expostas as seguintes respostas:  

Além do exemplo de dedicação, o grande apoio emocional e 

motivacional, para que, o aluno se mantenha entusiasmado a continuar. 

Também, traz sempre esclarecimentos, conhecimentos e experiências 

para contribuir para nosso crescimento profissional e pessoal. 

(RICARDO, 2021) 

 
A minha tutora é maravilhosa, ela me entende perfeitamente e estar 

sempre preocupada e apta a me ajudar no que precisar, muito cuidadosa 

e atenciosa faz tudo que estar a seu alcance mas infelizmente tem muitas 

coisas que não depende apenas dela e sim de outros. (ANA, 2021) 
 

 A partir das colocações, podemos inferir que, a tutoria em educação 

especial -  deficiência visual contribui para o apoio junto a esses estudantes, seja ele, 

emocional, motivacional, técnico ou científico. O que comprova a hipótese levantada 

durante o estudo. A resposta da aluna Ana também traz um teor de limitação operacional 

na atuação da tutoria, visto que, algumas demandas ultrapassam o papel da tutora e se 

assentam sob instâncias que correspondem a coordenação de curso e departamentos 

específicos.  

 A segunda hipótese é comprovada na resposta do estudante Ricardo ao 

afirmar que a tutora traz: “[...] esclarecimentos, conhecimentos e experiências.” O que 

revela que ao prestar esclarecimentos, a tutora busca dialogar com a comunidade 

acadêmica anteriormente, no sentido, de atender as dúvidas e dificuldades dos estudantes 

acompanhados, promovendo mediação.  

 Portanto, os resultados da pesquisa apontam para a fundamentalidade de 

uma tutoria de educação especial – deficiência visual junto aos estudantes com baixa 

visão do curso de especialização em educação inclusiva (IFRN). Esses profissionais 

assessoram, monitoram e dialogam com estudantes, coordenação e professores 

contribuindo para a consolidação de uma perspectiva inclusiva.  
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CONCLUSÕES 

Por fim, comprendemos que as contribuições da tutoria de educação especial – 

deficiência visual garantem  a permanência e sucesso de alunos com baixa visão no curso. 

Esses estudantes necessitam de acompanhamento aproximado e dialógico tendo suas 

particularidades ouvidas e atendidas. 

Desse modo, trazemos as contribuições desse estudo para reflexões em torno da 

educação inclusiva enquanto paradigma para uma educação libertadora voltada as pessoas 

com deficiência visual.  Também, ressaltamos a importância do apoio junto aos 

estudantes com deficiência que estejam em EAD. Além da importância de ter pessoas 

com deficiência visual cursando uma especialização em educação inclusiva e tendo a 

possibilidade de construir pontes acessíveis a promoção da garantia dos direitos nos dias 

atuais.  
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ASSÉDIO MORAL E DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO E ETNICO-RACIAL 

NO IFBA CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA: IMPACTOS NOS 

PROCESSOS DE APRENDIZAGEM E EVASÃO 

Joana Darc Virgínia dos Santos1; Marcos de Sousa Ferreira2 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo evidencia resultados de pesquisa aplicada entre novembro e 

dezembro de 2019, aos estudantes do Instituto Federal da Bahia (IFBA) campus Vitória 

da Conquista, doravante IFBA Conquista, matriculados a partir do terceiro semestre do 

ensino superior. A pesquisa foi desenvolvida pelos membros do Grupo de Estudo de 

Direitos Humanos, Educação e Gênero3, vinculado ao IFBA Conquista, e procurou 

averiguar situações de assédio vivenciados pelos estudantes no espaço escolar. A partir 

da desnaturalização das relações sociais abusivas e compreensão dos aspectos históricos-

sociais que produzem situações de violência e discriminação, objetivou-se colaborar para 

a formação de um pensamento crítico. Os resultados preliminares destacam que os 

principais motivadores de assédio, segundo os jovens participantes da pesquisa, são 

discriminação de gênero e discriminação étnico-racial. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O assédio escolar é uma forma de violência psicológica vivenciada em instituições 

de ensino, caracterizado por interações sociais nocivas como fofocas, ridicularizações, 

ameaças, isolamento, e quando praticada por docentes, acrescenta-se prescrição de prazos 

e tarefas exíguos, abuso de poder, dentre outros. Desde a década de 1990 a produção 

bibliográfica sobre o tema indica a preocupação dos estudiosos, em especial com as 

situações de bullying, envolvendo estudantes de educação básica. Esta produção expressa 

um movimento de desnaturalização das situações de violência escolar, com foco nas 

relações entre os estudantes e consequências negativas do bullying, considerando os 

processos de aprendizagem e as relações sociais na escola e as relações construídas na 

 
1 Curso, IFBA Campus Vitória da Conquista, joana_dvs@hotmail.com 
2 Curso, IFBA Campus Vitória da Conquista, musicaferreira@gmail.com 
3 Brisa de Deus; Joana Darc Virgínia dos Santos; Marcos de Sousa Ferreira; Marcos Messias. 
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vida adulta (LOPES NETO, 2005). Verifica-se frequentemente, entre as vítimas de 

situações de bullying, distúrbios psicossomáticos e doenças psicológicas, inclusive 

levando ao suicídio (GUARESCHI, 2008, p. 17). 

Identifica-se assédio sexual nas IES nas relações entre professores e estudantes, 

entre os estudantes e nas relações de trabalho. De forma predominante as vítimas de 

assédio sexual nas IES são mulheres e os agressores homens. Trata-se de um 

desdobramento das relações desiguais de gênero, construídas a partir das prescrições de 

comportamento impostas socialmente a partir das diferenças biológicas sexuais. 

Estudos recentes (SALES,2004; FARIAS, 2018) evidenciam a existência de uma 

política institucional que naturaliza o assédio escolar. Comumente os professores adotam 

práticas, configuradas como assédio, com a justificativa de impor a autoridade e explorar 

o potencial dos alunos, dentre outras. A violência de gênero na escola tem raízes 

profundas nas relações desiguais historicamente constituídas. Trata-se de um fenômeno 

mundial, polifacetado, que afeta milhões de crianças e adolescentes e constitui-se como 

violação de direitos, definida como atos ou ameaças de violência sexual, física ou 

psicológica ocorridas nos espaços escolares e arredores, resultantes de normas e 

estereótipos de gênero com desigualdade de poderes (UNESCO, 2015). A percepção dos 

sujeitos sobre os papeis socialmente prescritos para homens e mulheres, o que 

convencionou-se chamar de gênero, incidem sobre as relações no ensino superior como 

elementos norteadores. Assim, estudantes, professores e outros trabalhadores tem uma 

compreensão sobre os papeis prescritos, agem a partir de improvisos para o alcance de 

seus objetivos. Contudo, são influenciados pelo poder coercitivo da norma nos espaços 

sociais, com restrição de atuações e imposição dos valores dominantes. 

 

METODOLOGIA 

Integrante da Rede Federal de Educação Tecnológica, instituída a partir da lei 

11.892/2008, o Instituto Federal da Bahia promove a integração e verticalização da 

educação básica à profissional e superior. O campus Vitória da Conquista, localizado na 

região sudoeste do estado, atualmente oferta diversos cursos de Ensino Médio Integrado 

à educação profissional, cursos de ensino subsequente ao Ensino Médio e cursos 

superiores de Engenharia Civil, Elétrica e Ambiental; Licenciatura em Química e 
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Bacharelado em Sistemas de Informação. Para a consecução desta pesquisa, centramos 

foco nos estudantes da educação superior do IFBA Conquista. 

 Para coleta de dados foram aplicados questionários para estudantes matriculados 

a partir do terceiro semestre nos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Ambiental, 

Engenharia Civil, Bacharelado em Sistemas de Informação e Licenciatura em Química. 

Utilizamos como estratégia para aplicação do questionário, a organização de horários e 

semestres disponibilizada pela Diretoria de Ensino. 

Os questionários são anônimos e no ato da aplicação os respondentes foram 

informados acerca dos objetivos da pesquisa e assinam o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido. A aplicação de Questionário de Atos Negativos, deu-se por meio de uma 

escala Likert de cinco pontos (nunca, de vez em quando, mensalmente, semanalmente e 

diariamente) perguntando ao participante quantas vezes foi submetido a atos negativos 

diretos (por exemplo, agressão verbal, observações ofensivas ou intimidação) e indiretos 

(como isolamento social, difamação ou pressão). O alcance da pesquisa é transversal e 

descritivo, os dados foram coletados em único momento a propósito de descrever 

variáveis/características das vítimas de assédio moral e analisar sua incidência. 

 

RESULTADOS E CONCLUSÃO 

O enfoque da pesquisa sobre Assédio, aplicada nestes cursos é resultante de uma 

demanda dos estudantes, após denúncias de situações de assédio vivenciadas no campus. 

Embora alguns estudantes tenham registrado tais denúncias, os sistemas institucionais do 

IFBA não ofereceram estruturas para acompanhamento dos processos, acolhimento e 

apoio as vítimas, assim como não houve realização de campanhas de desnaturalização 

dessa forma de violência, tampouco foram promovidas ações para sanar seus efeitos 

nocivos. As denúncias foram recebidas com práticas corporativas e não alcançaram 

resultados reconhecidos pela comunidade acadêmica. Tais fatos, obrigaram as vítimas a 

se mobilizarem dentro e fora da instituição pelo direito de acesso ao processo e tomada 

de soluções. A partir dessa mobilização, os estudantes receberam uma senha de acesso 

para acompanhar o trâmite dos processos instaurados. 

Com o objetivo de atender a demanda dos estudantes, uma série de oficinas sobre 

assédio foram promovidas pelo Grupo de Estudos de Direitos Humanos, Educação e 
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Gênero do IFBA Conquista. Além dessas ações, realizou-se a pesquisa, cujos resultados 

são apresentados neste artigo. Outrossim, como medida de diagnóstico, prevenção, 

combate e resposta ao assédio escolar, foi organizada uma exposição sobre os resultados 

da pesquisa e ainda um concurso de fotografia sobre o tema.Evidencia-se como categorias 

de assédio escolar as violências físicas e símbólicas. Enquanto a violência física, dada a 

sua materialidade, gera mais reações da comunidade, a violência simbólica e imaterial, 

encontra-se escamoteada nas relações cotididanas e muitas vezes, é de difícil apreensão 

(ZALUAR;LEAL,2001). Não foram captadas nesta pesquisa a ocorrência de violência 

física contra estudantes do ensino superior, no IFBA campus Vitória da Conquista, 

contudo, verificou-se a existência de situações de assédio com violência simbólica, em 

especial praticadas contra estudantes mulheres, negros e LGBTs.  

Dos estudantes entrevistados para a consecução desta pesquisa, 58,7% são homens 

e 41,3% são mulheres. Entre os entrevistados, 61,4% nunca sofreu assédio, enquanto 

34,5% sofrem assédio de vez em quando e 4,1 % sofrem assédio com frequência entre 

mensal, semanal e diária. A análise das entrevistas por gênero indica que, dos estudantes 

homens, 62% deles se declararam heterosexuais e informaram nunca terem sofrido 

assédio no espaço escolar; enquanto 16% dos entrevistados homens, também 

heterosexuais, sofreram assédio de professores de ambos os sexos, 8% sofreram assédio 

de professoras e 14% sofreram assédio de professores. Há um aumento significativo da 

incidência de assédio, quando estabelecemos o recorte de gênero. Identificou-se que 50% 

das mulheres heterossexuais, gays, lésbicas e homossexuais entrevistados já sofreu 

assédio. Dentre as mulheres heterossexuais entrevistadas que declararam ter sofrido 

assédio, 68% tiveram por assediador professores. 

Os exercícios das relações de poder que integram de forma desigual e subordinada 

os indivíduos conforme os gêneros, podem ser percebido na análise dos dados coletados 

sobre a população LGBTI no IFBA Conquista. As instituições de ensino constituem um 

locus de controle do exercício da sexualidade e reafirmação dos códigos morais de 

comportamento. Assim, quando pensamos sobre a construção do currículo devemos 

considera-lo como um campo de disputas, formas de controle, resistência e conformismo 

(JUNQUEIRA, 2012). Precisamos considerar ainda a existência de vários currículos 

ocultos, ou seja, os conteúdos ensinados e aprendidos de forma não explicita. Aqueles 
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que se referem aos valores e crenças dos professores e outros profissionais da educação. 

Trata-se da denominada “Pedagogia do Armário” (JUNQUEIRA,2012), o uso de 

brincadeiras heterossexistas, homofóbicas e racistas, praticadas em sala de aula como 

recurso didático. Esta pedagogia discriminatória, muito utilizada nos espaços acadêmicos, 

constitui-se em poderoso mecanismo heterorregulador de objetivação, silenciamento, 

dominação simbólica e exclusão. Assim, o estudante “esquisito” , a fim de não ser alvo 

de chacota em pleno espaço escolar, precisa negar sua identidade de gênero e raça, para 

assumir a normatização imposta por nossos currículos ocultos. 

Para além de relacionar a homofobia, racismo e machismo com atitudes 

individuais, consideramos estas expressões como fenômenos sociais, voltadas contra 

àqueles que transgridem as normas de gênero, relacionadas à heternomartividade, assim 

como aos padrões sociais e estéticos baseados na racialização da sociedade. Neste sentido, 

compreendemos o heterossexismo e homofobia como um regime de controle e vigilância 

das expressões sexuais, de gênero e raça. 

Dentre os entrevistados 20,6% relataram sofrer comportamentos abusivos devido 

às suas características físicas e etnicas. A comparação deste número com o total de 

estudantes que relataram serem vítimas de assédio (34,5%) e o numero de mulheres e 

população LGBT assediadas (50%), revela outro motivador do assédio, a discriminação 

etnico-racial como elemento integrador da economia e da política em nossa sociedade. O 

racismo possui funções ligadas ao Estado: estabelecer hierarquias, justificar 

desigualdades e validar a morte do outro, que não serve aos interesses econômicos, 

considerado inferior, degenerado ( ALMEIDA, 2018) (MBEMBE, 2016). Neste sentido, 

destaca-se a importância de compreender os fenômenos de assédio nas instituições de 

ensino, em especial de grau superior, a partir do contexto de mercantilização da educação 

(MINTO, 2006) e reprodução da desigualdade social (BOURDIEU, 1992). 

Percebemos a existência de relações no interior das instituições de ensino que 

replicam os eixos de exclusão capitalistas. Assim, os professores e estudantes reproduzem 

as relações de poder que impõem submissão e precarização conforme a classe social, 

gênero e etnia. Impactados pela crescente precarização das condições de trabalho e foco 

no atendimento das demandas do mercado de trabalho, os professores se vem em situação 

de reflexão social reduzida, impelidos a manter atuação tecnicista. 
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Diferentes estudos sobre evasão escolar, estabelecem relações entre situações de 

violência física e simbólica, contextos socio econômicos desfavoráveis e a evasão escolar 

(DIETTE ET AL, 2017) .Por terem sido vítimas de comportamentos abusivos, 26,5% dos 

entrevistados pensaram em abandonar seus respectivos cursos. Verifica-se ainda que 

32,6% dos entrevistados sofreram perda de rendimento escolar, considerando a forma 

abusiva que foram tratados. Essa forma abusiva de tratamento levou muitos jovens a 

prejuizos sociais, como aponta 25,4% dos entrevistados. 

Os relatos dos estudantes sobre o assédio sofrido, indicam que frequentemente os 

professores questionam a capacidade das mulheres e população LGBTI em assimilar o 

contéudo do curso e se tornarem bons profissionais. O abuso da autoridade no processo 

de avaliação, assim como o uso pedagógico de piadas sexistas para desqualificar e 

constranger as vítimas, também foram citados pelos estudantes nos relatos. 

Comumente o sofrimento destes estudantes é invibilizado, devido a naturalização 

da prática de assédio nas instituições de ensino e falta de mecanismos para mensurar essa 

prática. Os estudantes mais fragilizados pelo assédio, não concluem os cursos e seus 

sofrimentos não chegam a ser captado pelos sistemas de registro. 
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FAROL DA INTEGRAÇÃO: ANALISANDO A INTEGRAÇÃO CURRICULAR 

NOS RELATÓRIOS DE PRÁTICA PROFISSIONAL 
          

Júlia Maria Azevedo Guilhermino1 

            

INTRODUÇÃO 

Um dos desafios da Educação Profissional, e do Ensino Médio Integrado (EMI) 

em particular, é a busca pela integração curricular efetiva. O Documento Base da 

“Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio” (BRASIL, 

2007), no capítulo Concepções e Princípios, apresenta as categorias sobre as quais se 

ergue o Ensino Médio Integrado: (1) formação humana integral; (2) trabalho, ciência, 

tecnologia e cultura como categorias indissociáveis da formação humana; (3) trabalho 

como princípio educativo; (4) pesquisa como princípio educativo; (5) relação parte-

totalidade na proposta curricular. Entretanto, a concretização dessa busca se dá de modo 

particular em cada instituto federal de educação, ciência e tecnologia a partir de suas 

especificidades. 

Nessa perspectiva, este trabalho tem por objetivo investigar o quanto desse 

discurso integrador tem chegado ao aluno e se mostra presente nos relatórios submetidos 

como trabalho de conclusão do componente curricular Prática Profissional dos egressos 

dos cursos técnicos integrados de Informática e Mecatrônica do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia – campus Parnamirim do ano de 2019. Foram analisados 

os relatórios de pesquisa e extensão em detrimento aos de estágio, uma vez que, estes 

estão intimamente ligados à narrativa da rotina no ambiente de trabalho. 

O corpus de pesquisa e os estudos teóricos iniciais necessários ao seu 

embasamento foram conduzidos pelo Núcleo de Pesquisa em Educação Profissional 

(NuPEP), que desenvolveu uma matriz de análise batizada como “farol da integração”. 

Esta tem como finalidades (1) possibilitar uma maior compreensão da dinâmica de 

integração curricular presente nos relatórios analisados e (2) constituir um guia para 

auxiliar professores a uma prática de orientação de projetos/relatórios cada vez mais 

integradora. 

  

 
1 Curso técnico integrado de Informática, IFRN campus Parnamirim, juh.guilhermino03@gmail.com; 

bolsista de iniciação científica pelo IFRN vinculada ao Núcleo de Pesquisa em Educação Profissional 

(NuPEP). 

mailto:juh.guilhermino03@gmail.com


II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O Ensino Médio Integrado tem como base um currículo que também seja 

integrado. Young (2014) ao tratar de teoria do currículo, aponta que é importante 

reconhecer a educação como uma atividade prática que se preocupa em levar as pessoas 

a adquirir conhecimentos que vão além da sua experiência pessoal. Diante disso, pode-se 

afirmar que o papel da teoria do currículo está relacionado com a função emancipatória 

que a educação deve ter. Na visão do autor, o currículo é o que ele chama de 

“conhecimento poderoso”, aquele conhecimento necessário para explicar situações e 

propor alternativas, independente de qual seja a área do conhecimento e o nível escolar 

do aprendiz e que pode (ou não) reproduzir as oportunidades sociais. É o que ele chama 

de “conhecimento” É nesse cenário onde é discutido e debatido aqui o currículo 

integrado. 

 O currículo integrado ligado mais especificamente à Educação Profissional remete 

aos conceitos de educação politécnica – ou omnilateral – de Marx e Engels e de escola 

unitária de Gramsci. Moura, Lima e Silva (2013) trazem a problemática da formação 

integral do sujeito dentro do ensino médio brasileiro sob a luz desses autores. Eles 

defendem que no atual contexto de desenvolvimento das forças produtivas, a escola 

assume um papel essencial a sociabilidade humana, uma vez que a valorização do capital 

e a propriedade privada dos meios de produção demandam uma divisão social e técnica 

do trabalho, resultando na formação unilateral e mutilada dos indivíduos. 

Na contramão dessa lógica, a escola politécnica propõe uma educação que abranja 

todas as ciências, bem como uma educação física e tecnológica. Já a escola unitária 

evidencia que a essência fundamental do trabalho é o princípio educativo, ou seja, 

integração entre trabalho, ciência e cultura.  Ambas propostas sinalizam uma formação 

integral, mas que para Marx só poderá ser aplicada no seu sentido pleno em uma 

sociedade onde a hegemonia da classe burguesa for rompida e superada pelos 

trabalhadores. Em função desse caráter de ineditismo, entendemos que um currículo 

efetivamente integrado pertence à dimensão da utopia, no sentido de que ele não é viável 

hoje, mas constitui um norte, um farol pelo qual a prática pedagógica deve se orientar. 
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METODOLOGIA 

Este trabalho se constituiu como uma pesquisa exploratória (MALHOTRA, 

2001), posto que seu objeto ainda não conta com estudos que deem conta de sua 

especificidade. Para levar a cabo a pesquisa, as etapas foram as seguintes: (1) estudo 

bibliográfico sobre teoria do currículo (em especial currículo integrado); (2) construção 

do corpus de pesquisa a partir dos relatórios de Prática Profissional das turmas concluintes 

do EMI de 2019 (duas turmas do curso de Informática e duas turmas do curso de 

Mecatrônica) - sendo selecionados apenas os relatórios de pesquisa e extensão; (3) análise 

à luz da bibliografia estudada, dos documentos institucionais norteadores da prática 

pedagógica no IFRN e da orientação de professores que atuam nas disciplinas técnicas de 

cada curso envolvido. 

Durante as etapas buscou-se desenvolver uma ferramenta que ajudasse a 

identificar as marcas dessa integração curricular defendida pelos documentos 

institucionais. A elaboração desse instrumento levou em conta a organização das matrizes 

curriculares em torno de três núcleos: (1) núcleo estruturante, composto pelas disciplinas 

da base geral, ou propedêuticas; (2) núcleo articulador, engloba componentes 

curriculares, que como o nome propõe, pretendem articular as áreas do conhecimento 

mais amplas àquelas mais diretamente relacionadas à concretude do ofício para o qual o 

curso é direcionado; (3) núcleo tecnológico diz respeito às disciplinas técnicas específicas 

de cada curso que não foram contempladas no núcleo articulador.  

Dessa forma se constituiu a matriz de análise batizada de Farol da Integração. 

Optou-se por uma classificação em quatro cores para facilitar a identificação visual dos 

trabalhos: 

• Vermelho: articulação de componente curriculares de apenas 1 núcleo; 

• Amarelo: articulação de componentes curriculares de 2 núcleos; 

• Verde: articulação de componentes curriculares de 3 núcleos; 

• Azul: Trabalho em cujo discurso estão diluídas as relações entre o 

currículo escolar, a realidade social e o mundo do trabalho e constitui um 

aceno à formação humana integral; 

Além da quantificação dos componentes curriculares, foi apreciado 

conjuntamente o teor discursivo na construção de cada trabalho. Durante esse processo, 
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uma ocorrência que chamou a atenção foram trabalhos que não se mostraram adequados 

ao que se espera de um relatório de Prática Profissional. Dentre as razões encontradas 

durante a análise, destacam-se relatórios de pesquisa cujos conteúdos trabalhados não 

constam em nenhum componente da matriz curricular ou nem sequer se relacionam com 

a área do curso e relatórios sem qualquer relação com o mundo do trabalho. Tais trabalhos 

não se encaixaram nas categorias do farol. 

Vale ressaltar que o objetivo do farol não passa pela avaliação da qualidade técnica 

da concepção ou execução do relatório, assim um trabalho não classificado, não está 

sendo apontado como ruim. Entretanto, ao instituir-se a Prática Profissional como 

componente curricular formalizado dentro de cada matriz, estabelecem- se critérios de 

intencionalidade pedagógica que não deveriam, em tese, ser ignorados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apesar desta pesquisa se tratar de um trabalho ainda em andamento, cujo a 

totalidade dos resultados será divulgada em futuras publicações, é possível estabelecer 

alguns apontamentos. Sob a luz do Farol da Integração, dentre um montante de 43 

relatórios de Prática Profissional, observou-se que: 18,60% configuram-se na cor 

vermelha, 53,49% na cor amarela, 20,93% na cor verde e apenas 6,98% na cor azul. Esses 

dados apontam um número reduzido de relatórios desenvolvidos em uma perspectiva de 

integração curricular, em que as relações entre currículo escolar, a realidade social e o 

mundo do trabalho dialoguem de forma mais articulada com a formação humana integral 

como é recomendado pelos documentos oficiais. Dentre estes documentos, o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) do IFRN coloca a integração como parte dos princípios que 

regem a prática educativa na instituição. 

Ao longo do processo de análise foi possível identificar também que os trabalhos 

na área de Informática revelaram uma maior articulação com as disciplinas do núcleo 

estruturante, enquanto os trabalhos na área de Mecatrônica possuem uma maior 

articulação entre as disciplinas do núcleo articulador e tecnológico (o próprio curso 

abrange as áreas de mecânica, eletrônica, programação, automação etc. o que justificaria 

naturalmente essa tendência). Destaca-se ainda, que quatro dos relatórios de prática 

profissional analisados materializaram-se como continuidade de projetos integradores 

desenvolvidos anteriormente pelos estudantes em parceria com seus professores 
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orientadores. Esse achado sobre a continuidade, é considerado por nós, como um dado 

relevante, pois o projeto integrador como parte do componente curricular Prática 

Profissional já configura uma alternativa que busca a integração entre os componentes do 

currículo.  

Outro dado importante a ser considerado é a oferta do componente curricular 

“Sociologia do Trabalho”, ministrada nos 4os anos dos cursos em questão. Esse é 

justamente o momento em que os estudantes estão, em sua maioria, produzindo seus 

relatórios de Prática Profissional. No curso de Informática, a disciplina é ofertada num 

formato tradicional, com aulas semanais; já a matriz curricular de Mecatrônica prevê que 

essa disciplina seja concretizada em forma de seminário, o que proporciona aos estudantes 

uma vivência um tanto aligeirada em relação ao curso de Informática. Haveria uma 

relação entre um contato mais aprofundado com aspectos sociológicos do trabalho e a 

mobilização mais frequente de disciplinas do núcleo estruturante? É uma pergunta 

pertinente que, esperamos, deve ensejar outras pesquisas. 

 

CONCLUSÕES 

No sentido da integração curricular efetiva pautada nos documentos que norteiam 

a Educação Profissional e a prática pedagógica do IFRN, os dados obtidos foram 

socializados preliminarmente em uma reunião pedagógica. O intento, não foi apontar ou 

constranger docentes (na função de orientadores) e discentes identificados ao longo da 

análise, mas evidenciar a necessidade de fomentar, durante os próximos processos de 

orientação da Prática Profissional, ações que façam um diálogo mais articulado com a 

integração curricular em sua plenitude.  

 Ainda caminhando na direção de mais trabalhos “azuis” e de preencher as lacunas 

encontradas, está em construção um novo projeto de pesquisa objetivando investigar o 

que pensam os professores orientadores dos relatórios acerca da prática profissional. 

Visto que é necessário refletir sobre os aspetos aqui apresentados para que seja possível 

caminhar cada vez mais em direção a concretização da integração curricular. 
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OS DESAFIOS DE ENVELHECER NO SÉCULO XXI: MUNDO DO 

TRABALHO 
           

Jozadake Petry Fausto Vitorino1 

            

INTRODUÇÃO  

No Brasil, o envelhecimento populacional está relacionado ao aumento da 

expectativa de vida e à diminuição da taxa de fecundidade e mortalidade. Com efeito, “O 

Brasil hoje é um “jovem país de cabelos brancos”. “A cada ano, 650 mil novos idosos são 

incorporados à população brasileira” [...]. (VERAS, 2009, p. 549).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2015) considera que, nos países em 

desenvolvimento, toda pessoa acima de 60 anos é idosa. Para os residentes em países 

desenvolvidos, é considerado idoso aquele que tiver mais de 65 anos. No Brasil, a Lei 

Federal 8.842/94 considera idosa a pessoa com idade acima de 60 anos.2 Na esteira da 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) foram inseridas algumas questões sobre o 

processo de envelhecimento populacional no Brasil. 

Longeviver é tornar-se uma pessoa idosa com as marcas únicas, mas sempre em 

processo de reconstrução – é pensar como se atinge e se vive todas as fases da vida, e de 

que maneira a nossa biografia é construída, a qual é marcada pelas nossas alegrias, pelo 

nosso reconhecimento e pela superação de nossas ansiedades, das nossas angústias e/ou 

dos nossos ressentimentos, pois o modo de construir o bem viver, para longeviver, é 

próprio e singular para cada pessoa. Logo, o bem viver – envelhecer é, de certa maneira, 

fala contemporânea. Mercadante e Brandão (2009) comentam que não conhecemos ainda 

o bem viver – envelhecer. Todavia, pergunta-se: Será que podemos generalizar este bem 

viver-longeviver?  E as escolhas individuais, com suas motivações particulares, como 

ficam? Então, faz-se necessário ter clareza de nossa personalidade, e das inter-relações 

entre a objetividade das fotos e a subjetividade da escolha dos nossos caminhos, pois é o 

que nos atribui um lugar singular no tempo-espaço de vida.  

 
1 Mestranda — Mestrado profissional em Desastres Naturais no Programa de Pós-Graduação em Desastres 

Naturais da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Assistente Social, Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), e especialista em Políticas Sociais Integradas pela Universidade Estácio de Sá 

(Florianópolis/SC). Pós-graduanda em Saúde Pública pela Universidade EducaMais EDUCA (São Paulo). 

E-mail: joza.pfv@gmail.com 
2 Santos e Corte (2007) defendem que as mudanças relacionadas ao decurso natural do envelhecimento, tem 

o seu início a partir dos 45 anos. 
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Diante do exposto, a questão central que move esta pesquisa é: Conhecer os 

diversos fatores que podem influenciar as expectativas de vida dos trabalhadores(as), 

sejam eles(as) da iniciativa privada ou pública diante da aproximação de sua saída do 

mundo do trabalho, e os desafios do fenômeno de longeviver. Nesse sentido pergunta-se: 

Como encarar e transpor os desafios e as barreiras a ser enfrentadas pelo trabalhador(a) 

em seu retorno para casa, e principalmente, por uma geração que se está longe-vivendo?  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Kaufman (2012, p. 38) considera que: “A passagem pelo envelhecimento é, 

portanto, mais uma tarefa necessária de desenvolvimento, uma nova etapa do caminho de 

individualização – assim nos revelam os mitos, a arte, e por fim, a própria vida, que mais 

uma vez se transforma”. Diante disso, não poderíamos analisar está “reapropriação de si” 

como um dos desafios subjetivos a ser encarado para melhor longeviver no século XXI? 

(MERCADANTE; BRANDÃO, 2009). Cortella e Rios (2013), ao abordar o tema 

envelhecimento comentam que, essa é uma experiência individual não somente sob o 

advento biológico de cada ser social ou ser vivo, mas de como cada pessoa compreende 

esse momento único da vida. 

Segundo as estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2015), em 2050 

o mundo terá dois bilhões de idosos. Kalache, em (2008), já questionava: Como adequar 

a sociedade a essas transformações demográficas brutais? E conclui que é “Começando 

a pensar e planejar já” (Grifo meu). Brandão (2009), em sua pesquisa, apresenta o 

depoimento de uma mulher, professora, 60 anos, que diz: 

“... quando se começa a sentir e perceber alguns sinais de envelhecimento? A 

natureza vai sinalizando – a idade dos filhos, chegada dos netos, aposentadoria, 

menopausa, rugas, dificuldades de certos movimentos, diminuição da força 

física, maior vulnerabilidade quanto à saúde etc. – mas a percepção e 

interpretação desses sinais de envelhecimento, dependem, sobretudo, do 

“estado de espírito” de cada um... O que faz uma pessoa se sentir velha, no 

sentido de sentir-se “acabada” ou “acabando-se”, (é) quando se perde o 

encanto pela vida, independentemente da idade”.  (BRANDÃO, 2009. p. 59) 
 

Então, como encarar e procurar superar as limitações? Como se apresentam e 

quais são as nossas expectativas no século XXI no que diz respeito ao longeviver? Existe 

uma resposta tão simples diante da complexidade e das desigualdades da vida de cada 

um?  
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Ao abordar o envelhecimento e a velhice da população brasileira, é importante 

ressaltar que, o grande desafio na era contemporânea será o de reduzir o preconceito, haja 

vista que as pessoas mais velhas, por vezes, tendem a ser consideradas fracas, cansadas 

ou até mesmo inúteis. A existência de preconceitos, assim como as diferentes violações 

dos direitos de idosos, é resultado de políticas públicas que ainda precisam avançar muito 

na garantia efetiva dos direitos da população idosa, sobretudo para fazer frente a tantas 

mudanças e impactos causados pelo fenômeno do longeviver. 

A (OMS, 2015), no Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde, aponta novos 

desafios sobre o envelhecimento e a saúde, e recomenda novas políticas públicas com 

reformulações profundas, pensando em prestar serviços de qualidade com o intuito de 

abranger toda essa população que está envelhecendo, principalmente no Brasil. O 

Relatório é baseado nas apreciações de evidências recentes sobre as características 

peculiares acerca do envelhecer na era contemporânea, e assim, garantir maior qualidade 

de vida e autonomia, incluindo todos os idosos e as diferentes classes sociais.  

Segundo o Documento, existe grande diversidade nas populações mais idosas: 

algumas pessoas com idade acima de 80 anos, na era contemporânea, apresentam idade 

“física e mental comparável” à de um jovem com idade de 20 anos, ou ainda, pode um 

jovem de 20 anos necessitar de maiores cuidados do que um idoso de 80 anos. De fato, 

as políticas públicas devem ser pensadas para atender as demandas, mas não só das 

pessoas com idade avançada, e sim para atender um maior número de pessoas a fim de 

possibilitar que toda a população venha a alcançar o envelhecimento com saúde. 

Logo, devemos considerar que vários fatores podem influenciar na conquista da 

qualidade de vida; no entanto, é necessário que haja engajamento da pessoa idosa, seja 

por meio de grupos de convivência seja por orientação psicológica e nutricional, com 

ênfase nos grupos de atividades físicas. A combinação desses fatores pode contribuir para 

que o idoso alcance uma vida saudável bem como a longevidade. Diante disso, é 

mister  que se promovam a formação de novas políticas públicas qualitativas, inclusivas 

in loco, além de programas e novas medidas permanentes do Governo Federal, com mais 

qualidade de vida para toda a população envelhecida, “já que o idoso necessita de atenção 

como qualquer outro cidadão e possui direitos garantidos pela Constituição Federal e pelo 

Estatuto do Idoso”. (BARBOSA, TRAESEL, 2013, p. 218). 
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Quanto ao processo de envelhecimento e, consequentemente, de aposentadoria, 

convém ressaltar que estão fortemente ligados ao significado de trabalho para os sujeitos, 

o qual não está imune de contradições e ambiguidades. Muito embora tenhamos 

compreensão do significado do trabalho, conforme Marx (2013), dentro da lógica 

capitalista de expropriação, exploração e alienação, o trabalho tem importância no 

processo de socialização e de construção das relações sociais – mesmo que em um 

contexto da dinâmica capitalista. Contudo, sua vivência como crise, fase, fruição e de 

bem-estar ou de amargura e “morte social” encontra eco na direção sócio-histórica de 

cada sujeito, quando examinada a relação entre objetivos e a real construção da trajetória 

de suas vidas, considerando-se que para alguns sujeitos a vida é o trabalho, e o trabalho é 

a vida.  

Já, no mundo pós-trabalho, a aposentadoria sem planejamento traz uma realidade 

que afeta aspectos da vida social das pessoas, pois vivemos em uma sociedade capitalista, 

e nela existe uma divisão de classes. Por conseguinte, a ausência de planejamento com 

vistas a oportunidades e a melhoria nas condições de vida contribui para uma sociedade 

complexa e desorganizada (VERAS, 2009). No modo de produção capitalista, nossa força 

de trabalho apropriada pelo capital, torna-se uma mercadoria, é pelo trabalho que 

garantimos nossa sobrevivência. Além disso, por meio do trabalho, criamos vínculos e 

interagimos com os demais seres humanos dentro da sociedade em que vivemos, 

formando assim a rotina e o status social, entre outros pontos.  (NETTO; BRAZ, 2012). 

Assim, muito embora o trabalho tenha assumido o significado de mercadoria no sistema 

capitalista, ele se constitui, também, em um facilitador para a construção do ser social e 

do ser profissional, fazendo com que o sujeito se reconheça e seja reconhecido pelo outro, 

uma vez que o homem se produz e se reproduz o tempo todo, pois o sujeito se modifica 

mediante o trabalho e as relações interpessoais dentro do contexto no qual está inserido 

(ALVARENGA et al., 2009). 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma breve pesquisa de caráter exploratório e de base de estudo 

qualitativo. Richardson (2008) diz que os estudos dessa natureza podem descrever a 

complexidade de determinado problema, analisar a interação de determinadas variáveis, 
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compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no 

processo de mudança de determinado grupo e possibilitar o entendimento das 

particularidades do comportamento dos indivíduos.  

A pesquisa foi realizada no período de fevereiro a março de 2021. A busca do 

material ultilizado para fundamentar e dar suporte a nossa pesquisa foi através da base de 

dados do ScIELO – Scientific Eletronic Library Online, P@PSIC – Periódicos 

Eletrônicos em Psicologia, Pesquisas FAPESP e Google. O material consultado foi em 

artigos, Marcos Normativos e Regulatório Brasileiro e livros, relacionados ao tema: “Os 

desafios de envelhecer no século XXI: mundo do trabalho”, publicados em indioma 

português, entre os anos de 1988 a 2021. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O período de transição para a aposentadoria pode ser vivenciado como uma fase 

positiva de desenvolvimento pessoal, entretanto, é necessário que o trabalhador(a) tenha 

encontrado outras potencialidades que lhes proporcionem o prazer, a maturidade que os 

leve naturalmente ao crescimento pessoal (MENDONÇA et al., 2021). Contudo, a falta 

de organização e sem devida  preparação prévia poderá levá-los(as) a sentir momentos de 

infelicidade, preocupação, incertezas, medo, angústias e desiquilíbrio emocional.  

Logo, para viver bem a vida após a saída do mundo do trabalho, e longeviver 

com saúde e dignidade, os desafios vão desde, normas, políticas públicas e sociais, até as 

praticas efetivas, mas muito além disso, é necessário ter conquistado ao longo de sua vida 

o capital familiar e o financeiro. Precisa ainda, cultivar ou construir novos 

relacionamentos de amizade, porque as que foram deixadas no trabalho podem ser ainda 

visitadas, porém nem tanto cultivadas. Percebe-se então, que ao desliga-se do mundo 

trabalho, e nao havendo o devido planejamento para esse momento, esse é um dos fatores 

que poderá impactar a vida do trabalhador(a) e poderá representar uma ruptura nos 

referenciais do sujeito.  

Cabe ressaltar, que a saída do mundo do trabalho, muito além da preparação 

emocional e financeira, exige efetiva reorganização familiar. È importante lembrar, que 

quando acorrem mudanças nos papés na vida das pessoas, a família é a base, é o suporte 

do indivíduo. Com efeito, preparar-se para o retorno de seu lar, diante do advento da 
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aposentadoria, e, principalmente do longeviver, estes são fatos  que exigem uma 

adequação tanto do aposentado(a) quando de seus familiares, principalmente entre os 

conjuges, pois com o tempo livre do trabalho, o aposentado vai estar mais disponível para 

a família, e ambos terão que se adaptar, o que significa, aprender a conviver com a familia, 

e o aprendizado significa também, “ceder”. É necessário lembrar ainda, que em alguns 

casos, a mulher se sente “dona” do lar.  

Com relação ao envelher e longeviver da população brasileira, entrendemos que 

em algun momento de nossas vidas, apesar de todas as conquistas, todos nós vamos deixar 

de ser produtivos, e o grande desafio na era contemporanea será o de reduzir o 

preconceito, haja vista que as pessoas com idade avançada tendem a ser consideradas 

como fracas, inúteis ou cansadas.  No entanto, projetos relacionados a tarefas agradáveis 

e de horários flexíveis levam o trabalhador(a) a alcançar uma aposentadoria mais 

tranquila e prazerosa, “vista como um prêmio”, podendo aqueles que se permitem, ao 

conquistá-la, ter mais tempo para si, para a família e para os amigos. E se assim preferir, 

ainda poderá conquistar um novo trabalho. Por fim, “a aposentadoria deve ser uma livre 

escolha, embora o planejamento seja fundamental para a adaptação nessa transição”. 

(FRANÇA; SOARES, 2009, p. 741). 

  

CONCLUSÕES 

Muitos são os desafios a serem enfrentados ao longo da vida, em especial no 

Brasil, país que apresenta graves falhas nos sistemas básicos, os quais englobam a Saúde, 

a Educação e a Segurança, uma vez que tais segmentos se mostram insuficientes em seus 

atendimentos, bem como na qualidade dos serviços prestados para todas as faixas etárias 

da população brasileira. 

Entendemos que a competência de exercer liberdades fundamentais se faz pela 

plena efetivação de todos os direitos humanos, das pessoas idosas poderem manter suas 

habilidades físicas e mentais mediante o aproveitamento de suas aptidões para o trabalho, 

proporcionando, dessa forma, a inclusão social, visto que em um futuro bem próximo 

haverá um grande número de pessoas envelhecidas. É preciso dizer que a promoção do 

envelhecer saudável, e a conservação da máxima disposição funcional da pessoa que 

envelhece, significam a valorização da autonomia e a salvaguarda do seu bem-estar físico, 
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social e mental, isto é, em última análise, manter a pessoa idosa sempre ativa. Contudo, a 

realidade contemporânea desigual, sobretudo a brasileira, tem nos mostrado que o 

caminho ainda é muito longo para que tenhamos a velhice como “melhor idade”.  

Por fim, a existência social das pessoas com idade avançada, nunca foi tranquila, 

nem bem tratada. É necessário lembrar que os maus-tratos, conflitos e preconceitos que 

cercam o envelhecer e consequentemente, o longeviver, são antigos e conhecidos, tanto 

na esfera do senso comum, como na literatura, e, mais recentemente, nas investigações 

científicas. 
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INTRODUÇÃO 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº9.394/96) dispõe sobre 

a legislação educacional brasileira e promoveu a implantação de diversas mudanças 

estruturais no ensino, entre essas, a reforma da educação profissional e tecnológica 

(Decreto nº 2.208/1997). Assim, na década de 1990, os Cursos Superiores de Tecnologia 

(CST’s), que existiam desde os anos 1970, são reformulados e difundidos no Brasil 

mediante um reforço substancial de expansão apoiado pela nova legislação. (ARAUJO, 

2008).  

Na condição de cursos superiores com características específicas destinadas para 

atender aos diversos setores da economia, abrangendo áreas especializas, os tecnólogos 

são profissionais qualificados com foco no atendimento imediato das demandas da 

sociedade e do mundo do trabalho. O Parecer CNE/CES nº 436/2001 

(BRASIL/MEC/CNE), 2001) descreve que os profissionais advindos desses cursos, 

devem estar aptos a desenvolverem de forma plena, atividades especializadas em sua área 

profissional, e devem ter formação específica para: aplicação, desenvolvimento, pesquisa 

aplicada e inovação tecnológica, bem como a) difusão de tecnologias; b) gestão de 

processos de produção de bens e serviços; e c) desenvolvimento da capacidade 

empreendedora (BRASIL, 2001, p. 09). 

Os portadores de diploma de Tecnólogo possuem as prerrogativas legais 

equivalentes a qualquer curso de graduação em nível superior, podendo dar 

prosseguimento aos estudos em cursos de pós-graduação lato sensu e/ou stricto sensu. 

(BRASIL, 2001).  A criação desses cursos tem estreita relação com a necessidade de uma 

 
1 Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional (PPGEP), Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), martamariane.s@outlook.com 
2 Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional (PPGEP), Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), lenina.lopes@ifrn.edu.br 
3 Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional (PPGEP), Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), kadydja.chagas@ifrn.edu.br 

mailto:martamariane.s@outlook.com
mailto:lenina.lopes@ifrn.edu.br
about:blank


II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

formação que entregue profissionais em tempo reduzido aos postos de trabalho, e ao 

mesmo tempo, permita o aprofundamento em áreas específicas para determinados 

segmentos econômicos. 

Frente a essa ampliação, situamos o Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Desportiva e de Lazer (GDL) e sua oferta nos Institutos Federais do Ceará (IFCE) e do 

Rio Grande do Norte (IFRN) como espaços de estudo, a fim de verificar as convergências 

e divergências e alinhamentos observados em cada um, no tocante à legislação e entre 

seus currículos. Assim, definiu-se como problema de pesquisa a seguinte questão: existe 

alinhamento legal e entre as estruturas curriculares dos cursos de GDL ofertados pelo 

IFCE e o IFRN? Para responder a esse questionamento, esse estudo, por meio de uma 

análise comparativa, objetivou comparar as organizações curriculares do curso de Gestão 

Desportiva e de Lazer propostas pelo IFCE e IFRN, especialmente no que concerne às 

competências, habilidades e perfil que devem ser desenvolvidos durante a formação 

conforme os dispositivos regulamentadores. 

 

GESTÃO DO ESPORTE E DO LAZER E PROFISSIONALIZAÇÃO 

TECNOLÓGICA 

 

Os cursos superiores de tecnologia enquadram-se legalmente como uma formação 

de nível superior, com características distintas das modalidades tradicionais (bacharelado 

e licenciatura), e “[...]devem ser estruturados para atender aos diversos setores da 

economia, abrangendo áreas especializadas, tendo como foco o atendimento mais 

imediato de demandas do mercado de trabalho.” (SOUZA; VEIGA, 2002, p. 463). 

A estrutura dos cursos superiores de tecnologia possui fundamentação na 

concepção de eixos tecnológicos apresentados pelo Catálogo Nacional de Cursos 

Superiores de Tecnologia (CNCST), instituído pela Portaria MEC nº10/2006. Inspirado 

nas diretrizes curriculares nacionais, o CNCST é um elemento que orienta e auxilia na 

organização para implantação dos cursos superiores de tecnologia. (BRASIL, 2016). O 

curso de Gestão Desportiva e de Lazer insere-se, conforme versão atualizada, no eixo 

Turismo, Hospitalidade e Lazer (CNCST, 2016). 

No histórico de implantação desses cursos no IFCE e no IFRN, observa-se um 

processo de transição incorporado às adequações necessárias para o perfil de um Curso 
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Superior de Tecnologia inserido nos eixos do CNCST, pois, incialmente, na oferta do 

IFCE, o curso atendia pela nomenclatura de “Tecnologia em Desporto e Lazer”, e sofreu 

mudança na denominação por meio da Portaria nº 616 de 19 de dezembro de 2007, que 

autorizou a alteração para “Tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer”, conforme 

constate no CNCST. Já na oferta do IFRN, inicialmente, a nomenclatura era “Tecnologia 

em Lazer e Qualidade de Vida”, obtendo a mesma alteração para “Tecnologia em Gestão 

Desportiva e de Lazer” acompanhada da reformulação do Projeto Pedagógico do Curso, 

aprovada pela Resolução nº 23/2012/ CONSUP- IFRN.  

No IFCE, a justificativa recai sobre uma oferta que: 

[...] atuando dentro da missão institucional de produzir, disseminar e aplicar o 

conhecimento tecnológico e acadêmico e contribuir para o progresso 

socioeconômico local, regional e nacional, integrando as demandas da 

sociedade com o setor produtivo, se faz relevante e oportuna pela necessidade 

de profissionais qualificados e especializados na área de gestão e de execução 

para o mercado de desporto e lazer de Fortaleza e do Brasil. (IFCE, 2019) 

No contexto do IFRN, verifica-se uma oferta na qual o curso, 

[...] está diretamente relacionado ao fenômeno de ocupação do tempo livre. O 

esporte e o lazer estão entre os novos fenômenos que surgem no mundo 

contemporâneo de forma expressiva e economicamente viável, gerador de 

imenso aporte econômico. Pensar hoje a organização da produção e as novas 

formas de trabalho passa, necessariamente, por rever, recriar e criar novas 

possibilidades de vivenciar o tempo disponível livre das obrigações. (IFRN, 

2012) 

Essas justificativas representam parte dos aspectos nos quais tem pautado a 

elaboração de propostas formativas para cursos da Rede Federal. 

 

METODOLOGIA 

Para cumprimento do objetivo deste estudo, foi realizada uma pesquisa de 

abordagem qualitativa com análise comparativa descritiva, fazendo uso das metodologias 

de pesquisa documental e bibliográfica, com ênfase nas fontes institucionais que 

permeiam a implementação dos Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão Desportiva 

e de Lazer no IFCE e no IFRN, bem como a estruturação da formação de tecnólogos no 

Brasil. 

Foram levantadas categorias de análise para a comparação, que compreenderam, 

respectivamente: a) Gestão do esporte e do lazer b) empreendedorismo, negócios e 
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inovação c) políticas públicas e metodologias comunitárias d) capacidade crítica, e e) 

formação humana. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As propostas pedagógicas dos Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão 

Desportiva e de Lazer está organizada por núcleos politécnicos e seus conhecimentos são 

distribuídos em três grandes áreas de competências específicas, conforme orientação das 

Diretrizes Curriculares do MEC, a básica e o tecnológico (ou específico). A disposição 

dos conhecimentos nas áreas de competências são apontadas, conforme Quadros 1 e 2. 

Quadro 1: Relação de competências profissionais previstas no PPC do IFCE 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) 

• Desenvolver a capacidade crítico-reflexivo sobre o segmento desportivo e de lazer; 

• Criar e desenvolver produtos e serviços em gestão de desporto e lazer pautados na inovação, estudo 

e análise de mercado; 

• Realizar pesquisas, estudos, análises, interpretação, planejamento, implantação, coordenação e 

controle dos trabalhos nos campos das atividades de desporto e lazer; 

• Empreender e/ou gerir empresas relacionadas ao desporto e entretenimento; 

• Operacionalizar a gestão de tarefas das áreas de desporto e lazer; 

• Captar, planejar e organizar eventos e coordenar colaboradores nessa área. 

Fonte: Projeto Pedagógico de Curso- IFCE (2019) 
Observa-se as competências elencadas para que o egresso do curso no Instituto 

Federal do Ceará obtenha ao concluir a sua formação, verificando a ênfase da área nas 

linhas de gestão do esporte e do lazer, inovação tecnológica em esporte e lazer, 

empreendedorismo, elaboração e operacionalização de ações relacionadas à área. Já no 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte, verifica-se a estrutura apresentada no Quadro 

2. 

Quadro 2: Relação de competências profissionais previstas no PPC do IFRN 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio do Norte (IFRN) 

• Articular e inter-relacionar teoria e prática; 

• Utilizar adequadamente a linguagem oral e 

escrita como instrumento de comunicação e 

interação social necessária ao desempenho 

de sua profissão; 

• Realizar a investigação científica e a 

pesquisa aplicada como forma de 

contribuição para o processo de produção do 

conhecimento; 

• Resolver situações-problema que exijam 

raciocínio abstrato, percepção espacial, 

memória auditiva, memória visual, atenção 

• Captar recursos para o desenvolvimento de 

projetos e programas de lazer e esportes; 

• Desenvolver projetos empreendedores voltados 

para a criação de empresas promotoras de 

atividades de lazer e eventos esportivos, que 

possam atuar em empresas, clubes, associações, 

na área turística etc.; 

• Atuar em atividades de intervenção social, tendo 

em vista a reintegração, a inclusão social e a 

qualidade de vida, tendo como enfoque o lazer; 

• Aplicar a legislação nacional, bem como os 

princípios e normas internacionais pertinentes ao 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

Fonte: Projeto Pedagógico de Curso- IFRN (2012) 

 

Caracterizada por uma descrição amplificada, a relação de competências 

observada no curso do IFRN dá ênfase às linhas de gestão do esporte e do lazer, no 

domínio das políticas públicas de esporte e lazer, gestão de ações no campo intersetorial 

e da propriedade no trato das metodologias comunitárias e sua aplicação em programas e 

projetos de esporte e lazer, além das possibilidades de empreender ações frente aos 

conhecimentos tecnológicos da área. No Quadro 3 sintetizamos o que pode ser verificado 

como alinhamento entre os cursos além daquilo que está disposto como regulamentação 

legal. 

Quadro 3: Comparação entre as competências do curso de GDL a partir dos PPC’s 

concentrada, operações numéricas e 

criatividade; 

• Dominar conhecimentos científicos e 

tecnológicos na área específica de sua 

formação; 

• Estabelecer parâmetros de compreensão 

sociológica acerca das questões 

relacionadas ao esporte e ao lazer; 

• Conhecer e compreender as diversas 

manifestações culturais e sociais, 

especialmente aquelas relacionadas às 

experiências de lazer e atividades 

esportivas; 

• Conhecer e analisar a formatação de 

políticas públicas e privadas no campo do 

lazer e do esporte amador/comunitário; 

• Conhecer e dominar estratégias de 

mobilização comunitária para o 

desenvolvimento de ações de esporte e lazer; 

• Estimular e articular ações intersetoriais no 

campo da cultura, da educação e da 

assistência social em interface com o lazer e 

o esporte; 

• Elaborar diagnósticos que subsidiem as 

políticas de esporte e lazer no âmbito 

público e privado; 

• Planejar ações de atividades de lazer nos 

mais diversos espaços; 

• Elaborar programas e projetos de lazer e 

esporte; 

• Dominar as ferramentas tecnológicas de 

gerenciamento de projetos; 

• Dominar os processos de manutenção dos 

espaços e equipamentos de esporte e lazer; 

meio ambiente, à cultura, aos direitos sociais e às 

normas de segurança do trabalho; 

• Intervir no âmbito da educação não formal; 

• Desenvolver as vivências do lazer e do esporte 

como uma manifestação sócio-histórica e 

cultural da sociedade, consciente da sua 

importância para a cidadania, a saúde, a 

qualidade de vida e a humanização das relações 

sociais; 

• Gerenciar equipes de agentes sociais do lazer no 

desenvolvimento de programas e projetos de 

lazer com honestidade, ética, participação 

popular e transparência administrativa; 

• Aplicar normas técnicas nas atividades 

específicas da sua área de formação profissional; 

• Familiarizar-se com as práticas e procedimentos 

comuns em ambientes organizacionais; 

• Empreender negócios em sua área de formação; 

• Posicionar-se criticamente frente às inovações 

tecnológicas; 

• Conhecer e aplicar normas de sustentabilidade 

ambiental, respeitando o meio ambiente e 

entendendo a sociedade como uma construção 

humana dotada de tempo, espaço e história; 

• Ter atitude ética no trabalho e no convívio social, 

compreender os processos de socialização 

humana em âmbito coletivo e perceber-se como 

agente social que intervém na realidade; 

• Ter iniciativa, criatividade, autonomia, 

responsabilidade, saber trabalhar em equipe, 

exercer liderança e ter capacidade 

empreendedora; e 

• Posicionar-se crítica e eticamente frente às 

inovações tecnológicas, avaliando seu impacto 

no desenvolvimento e na construção da 

sociedade. 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

Categoria de Análise Principais convergências e divergências verificadas 

Gestão do esporte e do lazer Os dois cursos demarcam a gestão como o pilar da formação desses 

fenômenos. 

Empreendedorismo, 

negócios e inovação 
Ambos os cursos reconhecem o potencial de inserção e produção 

tecnológica com processos independentes no campo do esporte e do 

lazer. 
Políticas públicas e 

metodologias comunitárias 
Verifica-se no contexto do IFRN um destaque concedido ao 

desenvolvimento de habilidades junto às comunidades para a 

implantação de políticas públicas de esporte e lazer. 
Capacidade crítica Os dois cursos convergem quanto à formação que preconiza capacidades 

analíticas, críticas e construtivas para o desenvolvimento de ações sociais 

e econômicas no fazer profissional. 
Formação humana Apenas no contexto do IFRN, verifica-se a presença de competências 

baseadas em aspectos éticos, do convívio social e da construção humana 

no tempo e na história. 
Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

Tanto o IFCE quanto o IFRN propõem competências alinhadas inclusive, com as 

demandas verificadas nos setores produtivos do esporte e do lazer, que se constituem 

campos de atuação complexos e dinâmicos (SOUZA; VEIGA, 2002).  

 

CONCLUSÕES 

A identificação das competências apresentadas em cada organização curricular 

constata que apesar do alinhamento, é possível identificar não convergências ou 

competências adicionais entre os PPC’s, que incidem sobre o perfil do curso em cada 

contexto de desenvolvimento. No IFRN, observa-se uma formação por competências 

mais gerais, compreendendo os aspectos do esporte e do lazer de forma ampla, e no IFCE, 

uma abordagem mais direcionada para a aplicação dos conhecimentos a nível de 

organizações técnicas e mercadológicas, compreendidas nos diferentes cenários de 

atuação da gestão do esporte e do lazer. 

Conclui-se, portanto, que existe um alinhamento no que diz respeito às 

características gerais das competências necessárias à formação profissional, observadas 

em cada organização curricular analisada. O estudo permitiu também verificar que 

coexistem aspectos comuns e particulares entre os currículos do IFCE e do IFRN e que 

são convergentes ao que é proposto no CNCST e a legislação educacional vigente.  
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NOS ANOS 2000: AVANÇOS E RETROCESSOS 
          

Max Alexandre da Silva1; Adriana Aparecida Souza2; Dante Henrique Moura 3 

 

 

INTRODUÇÃO 

A pesquisa analisa as principais tensões políticas que delinearam as trajetórias das 

políticas da educação profissional entre os anos de 2000 a 2010, relacionando as políticas 

sistêmicas que promoveram o alargamento da desigualdade social, do desemprego e do 

crescimento do grande capital nos anos de 1990 versus a nova política dos anos 2000 que 

trouxeram uma nova forma de governo. Este novo governo teve um projeto societário que 

visou os anseios do bem-estar social das classes mais desprovidas do nosso Brasil. 

Entretanto, enfraquecendo a pequena minoria que desenvolvia a política 

neoliberal, que intensificava a desigualdade social e defendia os interesses do grande 

capital, os capitalistas acumularam o capital e a posse da exploração do trabalho das 

grandes massas em seu favor. E devido a essa influência política, a educação brasileira 

passou a ser um campo de disputa para se exercer o controle sobre o tipo de formação que 

iria vigorar nas escolas destinadas às grandes massas, o que pôde aumentar ou diminuir 

as desigualdades sociais. 

É levantada a hipótese de que as influências marcantes, ao longo da história, 

dificultaram um projeto societário revolucionário que acabou de vez com a dualidade na 

oferta de ensino para se cumprir a lei que efetive o direito de uma escola pública de 

qualidade, gratuita, laica, universal e unitária. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para fundamentar nossa pesquisa, valemo-nos dos estudos de autores como: 

Antunes (2004), Fernandes (1973; 1977), Candido (1984), Moura (2013) e Frigotto 
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(2011), referenciando o estudo no campo do pensamento histórico-crítico, que permite 

uma análise profunda do contexto dentro da totalidade que o cerca. 

Esta pesquisa analisa as principais tensões políticas que delinearam as trajetórias 

das políticas da educação profissional entre os anos de 2000 a 2010. E nesse sentido, 

procuramos apresentar os principais decretos e leis que delinearam os avanços e 

retrocessos nesse período. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa é qualitativa e traz uma visão política da educação profissional, 

fazendo uma breve discussão dos contextos sócio-políticos no Brasil. A metodologia 

empregada se baseia no pensamento histórico-crítico, na pesquisa documental e 

bibliográfica para compreender as oscilações das políticas nesse período. Os resultados 

demonstram que as políticas, ideologias e suas ações se configuram como estratégias para 

garantir seus ideais.  

Por meio dessa trajetória metodológica de pesquisa, é possível comparar e 

compreender os campos de debates e ideias dos grupos políticos que circularam e 

circulam na sociedade brasileira, fornecendo elementos possíveis de compreensão das 

ações e ideias a respeito do tipo de sociedade e de educação vigentes que eles almejam. 

Assim, destacamos inicialmente a situação e as relações importantes nos processos de 

conhecimento da história e no contexto político da educação, em específico, da educação 

profissional. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A década de 90 foi a que mais enfatizou as políticas públicas sistêmicas que 

promoveram o alargamento da desigualdade, fato que fez o Brasil ocupar posições 

alarmantes de desemprego ao lado do crescimento industrial. Os direitos básicos sociais 

foram enfraquecidos para atender aos interesses do grupo que detinha poder e riqueza em 

nosso país. Assim, se configura a compreensão do sistema neoliberal, em que as questões 

trabalhistas sofrem o impacto da precarização legal. 

Moura (2013, p. 152), enfatiza que “as políticas educacionais dos anos 90 

estabeleceram, em seu conjunto, a separação obrigatória entre o EM e a EP, [...] no 
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Decreto n° 2.208/1977” e pertinente aos anos 2000, especialmente a partir de Lula em 

2003 o “[...] Decreto n° 5.154/2004, representa alguma expectativa de avanço na 

caminhada em direção à possibilidade de integração entre o EM e a EP.”. 

O século XXI e, em especial, o período 2001 a 2010 trouxe como forma de 

governo um projeto societário que visava romper com essa proposta neoliberal, de modo 

a atender os anseios do bem-estar social das classes mais desprovidas. 

O caminho desenvolvimentista traçado visou aliviar a classe trabalhadora que 

sonhava com melhores condições de vida. Nesse viés, Fernandes (1977, p. 245) enfatiza 

que “não há reforma que concilie uma minoria prepotente a uma maioria desvalida”, já 

que vários séculos se passaram e a desigualdade social só se exacerbava, precarizando a 

classe trabalhadora. 

Florestan Fernandes, referindo-se ao capitalismo em (1973), cita que “nas 

sociedades de capitalismo dependente, explica-se um processo histórico de 

desenvolvimento desigual e combinado” que concentra o capital e a posse da renda para 

proveito de uma minoria, a partir da exploração do trabalho das massas populares, 

intensificando sua miséria e sobrevivência frente às necessidades básicas de vida. 

Entendemos que o trabalho, em sua forma ontológica, é envolvido na produção 

capitalista, devido à forma do trabalho incorporar valores e envolvimento operário na 

captura de sua subjetividade pelo capital (ANTUNES, 2004), em busca de obter a 

totalidade de trabalhadores de todas as formas possíveis, em troca de força por salário. 

Esse modo de apreender o trabalho alimenta e impacta a forma como se entende a 

educação, destinada aos trabalhadores. Portanto, essa realidade traz também 

consequências para as políticas públicas, o que alimenta a dualidade entre o ensino 

propedêutico e a educação profissional. 

Assim, as bases educacionais do século XXI não se “antagonizaram a 

modernização e ao capitalismo dependente, que vigoravam anteriormente, apenas se 

realinharam num projeto desenvolvimentista com foco no consumo” (FRIGOTTO, 2011, 

p. 241). Isso para que não se gerassem conflitos na minoria dominante, os novos assistidos 

da classe trabalhadora que agora poderiam usufruir também de uma educação de 

qualidade. Basicamente, no plano da educação básica, prevalece as práticas educacionais 
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vigentes desde a década de 1990, como mecanismo histórico brasileiro de sempre reforçar 

ou manter a dualidade estrutural entre escola de ricos e escola de pobres. 

Candido (1984, p. 28) reforça que “são as revoluções verdadeiras que possibilitam 

as reformas de ensino em profundidade, de maneira a torná-lo acessível a todos, 

promovendo a igualitarização das oportunidades”. A predominância de um sistema 

educacional, com vícios e preceitos duais de oferta de educação, ao longo de toda história 

brasileira, não poderia se resolver facilmente. 

Frigotto (2011, p. 245) enfatiza que “em vez de alargar o fundo público na 

perspectiva do atendimento a políticas públicas de caráter universal, fragmentam as ações 

em políticas focais que amenizam os efeitos”. Destaca também que “o movimento dos 

empresários em torno do compromisso todos pela educação e sua adesão ao PDE, 

contrasta com a história de resistência ativa de seus aparelhos de hegemonia”. Isso tudo 

conflita com o direito público da educação gratuita, laica, universal e unitária. 

Podemos destacar esse pensamento ideológico no contexto da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM), enfatizado pelo Decreto nº 2.208 de 17 

de abril 1997 que separava o ensino propedêutico do ensino profissional e alargou a 

dualidade já existente historicamente materializada neste decreto. Esse distanciamento do 

Ensino Médio (EM) do Ensino Profissional Técnico (EPT) inviabilizou a união curricular 

e a formação integrada única para atender uma formação fragmentada e subordinada às 

necessidades do mercado. Uma proposta que buscava romper com essa separação entre o 

EM e a EPTNM foi tida por meio do Decreto nº 5.154 de 2004, que revoga o então 

Decreto nº 2.208 de 1997, e dá luz a uma nova possibilidade de integração entre o EM e 

EPTNM, nas formas integrada, concomitante e subsequente. 

Esse Decreto possibilitou a expansão da Rede Federal na forma da Lei nº 

11.892/2008, que instituiu o sistema federal de ensino e a Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, sendo vinculados ao Ministério da Educação, e ampliou sua 

abrangência ao ensino superior (licenciaturas), básico e profissional, Proeja, 

pluricurriculares e multicampos, especializados na oferta de ensino de qualidade 

(BRASIL, 2008). Podemos perceber que a EP é permeada de idas e vindas, ora se destaca 

os interesses ligados ao mercado, ora se destaca os interesses de uma formação mais 

ampla. 
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CONCLUSÕES 

A partir desse texto é possível apreender que as políticas educacionais partidárias 

criam situações significativas dentro de suas ideologias para configurarem seus interesses 

partidários. Desse modo, podemos perceber claramente que a educação é uma política 

pública de muitos interesses e entraves para os grupos hegemônicos em nosso país. 

Nessa “queda de braço” entre os grupos políticos, a educação deixa de ser a 

prioridade, pois esses embates políticos em muitos casos se configuram em ações que 

acabam sofrendo mudanças para atender às forças hegemônicas. E, nessa lógica, 

desconfiguram e fragilizam modelos com experiências marcantes na diminuição de 

diferenças e desigualdades sociais. 
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CONCEPÇÕES DE INTERDISCIPLINARIDADE: UMA ANÁLISE A PARTIR 

DA VISÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
           

Gilmara Barbosa de Jesus 1; Yara Fonseca de Oliveira e Silva 2 
 

INTRODUÇÃO 

Os debates acerca da Educação Profissional se tornaram acirrados a partir do 

século XX, ganhando maior destaque no século XXI e impulsionou a necessidade de 

reformas estruturais e institucionais que abarcasse as especificidades dessa modalidade 

de educação. 

Essas mudanças levaram a construção e implantação do currículo integrado, no 

qual por meio do Decreto 5.154/04 ocorreu a articulação entre o Ensino Médio e a 

Educação Profissional com vista a formação integral do homem. Não apenas de nível 

médio, a Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia surgiu com o intuito de 

desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e 

investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas 

sociais e peculiaridades regionais, além de promover a integração e a verticalização da 

educação básica à educação profissional e educação superior (BRASIL, 2005).  

Os pressupostos do currículo integrado proposto e defendidos nos documentos 

oficiais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) propõe 

uma prática pedagógica voltada para a integração do ensino (IFG, 2013).  

Assim sendo, o objetivo deste trabalho é analisar a concepção do termo 

interdisciplinaridade nos documentos oficias do IFG e na percepção de professores desta 

instituição a partir das contribuições teóricas apresentadas por Nicolescu (1999), Fazenda 

(2008, 2018) e D’Ávila (2011). 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A interdisciplinaridade é uma forma de conceber o ensino fora dos antigos 

parâmetros curriculares em que as disciplinas e seus conteúdos eram separados, 
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compartimentados ou até mesmo segmentados de forma que não haveria a possibilidade 

de integração dos conhecimentos. 

Quando nos referimos à interdisciplinaridade no campo pedagógico, temos que 

fazer referência aos tempos antigos, pois foi no século XIX que houve o processo de 

disciplinaridade, organização do conhecimento em categorias, principalmente após o 

desenvolvimento da pesquisa científica e da necessidade social e econômica emergente 

do sistema liberal em meados do século XX. O que ocorria anteriormente ao século XIX 

eram ligações entre as ciências, sendo assim não havia rompimento nem fragmentação 

das mesmas. (D’ÁVILA, 2011). As ciências eram conectadas entre si, não havia um saber 

separado, entende-se desse modo que o conhecimento era interdisciplinar e isso se 

rompeu a partir do século XIX e efetivou-se o fracionamento dos saberes no século XX. 

Tendo em vista essa demanda do mundo contemporâneo, a interdisciplinaridade 

se mostra como uma alternativa para a educação, pois, “(...) é um modo de compreender 

o processo do conhecimento, bem como de trabalhar de modo integrado os 

conhecimentos disciplinares. (D’ÁVILA, 2011, p. 60)”. Segundo a autora não é uma mera 

justaposição de conteúdos vai, além disso, “(...) supõe a produção de síntese superadoras, 

sublinhando assim, a relação dialética entre dimensões historicamente dicotomizadas do 

conhecimento: teoria/prática; conteúdo/forma; ação/reflexão; homem/sociedade, etc.” 

(D’ÁVILA, 2011, p. 60). Como possibilidade de autonomia e criticidade para formação 

dos sujeitos. 

Nesse sentido de acordo com os PCNs: 

A interdisciplinaridade questiona a segmentação entre os diferentes campos do 

conhecimento produzidos por uma abordagem que não leva em conta a inter-

relação e a influência entre eles questiona a visão compartimentada 

(disciplinar) da realidade sobre a qual a escola, tal como ela é conhecida, 

historicamente se constrói. Refere-se, portanto, a uma relação entre as 

disciplinas. (BRASIL, 1997, p. 31). 
 

Seguindo essa linha de raciocínio, D’Ávila (2011) aborda a origem da 

interdisciplinaridade como a tentativa de romper com a subdivisão do conhecimento e do 

domínio deste para estabelecer relações entre as disciplinas. Fazenda (2018) aponta que 

o primeiro passo para a interdisciplinaridade e o movimento de integrar conteúdos, pois 

assim interagem pessoas, promovendo condição favorável para uma atitude 

interdisciplinar. 
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Nicolescu (1999) contribui afirmando que a interdisciplinaridade diz respeito à 

transferência de métodos de uma disciplina para outra. Conforme estudos desse autor: 

Podemos distinguir três graus de interdisciplinaridade: a) um grau de 

aplicação. Por exemplo, os métodos da física nuclear transferidos para a 

medicina levam ao aparecimento de novos tratamentos para o câncer; b) um 

grau epistemológico. Por exemplo, a transferência de métodos da lógica formal 

para o campo do direito produz análises interessantes na epistemologia do 

direito; c) um grau de geração de novas disciplinas. Por exemplo, a 

transferência dos métodos da matemática para o campo da física gerou a física 

matemática; os da física de partículas para a astrofísica, a cosmologia quântica; 

os da matemática para os fenômenos meteorológicos ou para os da bolsa, a 

teoria do caos; os da informática para a arte, a arte informática (NICOLESCU, 

1999, p. 2). 
 

Nicolescu (1999) defende que a interdisciplinaridade como a pluridisciplinaridade 

tem como objetivo ultrapassar as disciplinas.  Sendo assim, a interdisciplinaridade deve 

contribuir para o que ele chama de ‘big-bang’3 disciplinar. Por isso é tão importante 

refletir sobre a prática interdisciplinar, como necesário perceber o seu significado na 

educação e no ensino, bem como na formação de professores. (FAZENDA, 2018). 

A partir da pesquisa teórica chega-se a categorias no que tange a 

interdisciplinaridade. Para uma melhor visualização observa-se o Tabela 1: 

 
Quadro1: Síntese da definição de interdisciplinaridade 

Autor  Definição Características Aplicabilidade 
Nicolescu 

(1999) 
Transferência de 

métodos de uma 

disciplina à outra com 

objetivo de ultrapassar, 

ir além do modelo 

disciplinar. 

Promove a construção 

de novos saberes. 
Leva a criticidade e 

reflexão dos saberes já 

estabelecidos.  

Utilizar os métodos de uma 

ciência em outra, de uma 

disciplina para outra, poderá 

promover novos saberes. 

Provocando a construção do 

conhecimento. 
Fazenda 

(2008, 

2018) 

União de disciplinas a 

partir do mesmo objeto 

de estudo. 
É uma prática 

pedagógica 

contextualiza na 

educação. 

Considera a 

subjetividade dos 

sujeitos, sua natureza 

é dinâmica e engloba 

diversos contextos e 

saberes. 

Criação de situações 

problemas para 

contextualização, união e 

relação das disciplinas. 

D’Ávila 

(2011) 
Trabalhar de maneira 

integrada os 

Rompe com 

subdivisão do 

Integração teoria e prática, 

conteúdo e forma, ação e 

3 Segundo Nicolescu (1999), big-bang disciplinar tem enormes consequências positivas, pois 

conduz a instauração de uma nova visão do mundo. A interdisciplinaridade contribui para esse big-

bang que leva à transdisciplinaridade, “diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre as 

disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é a 

compreensão do mundo presente para o qual um dos imperativos é a unidade do 

conhecimento.”  (NICOLESCU, 1999, p. 16). 
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conhecimentos 

disciplinares. 
conhecimento e do 

domínio desse saber 

relacionando as 

disciplinas.  

reflexão, e homem e 

sociedade. 

Fonte: Própria (2021) 
 

 

No Quadro, 1 temos que o conceito de interdisciplinaridade perpassa por certas 

maneiras de se estabelecê-la. Contudo, chega-se a um resultado final igual que é a 

superação/rompimento de práticas pedagógicas na perspectiva disciplinar.  

Fazenda (2008, 2018) chama atenção, tendo em vista que a disciplinaridade é um 

paradigma que apresenta forte resistência pois “os indivíduos conhecem, pensam e agem. 

Por isso, Fazenda (2008, p. 21) nos alerta para quando tratamos de interdisciplinaridade 

na educação, “não podemos permanecer apenas na prática empírica, mas é necessário que 

se proceda a uma análise detalhada dos porquês dessa prática histórica e culturalmente 

contextualizada”. De modo, além de pensar numa prática, não podemos esquecer que na 

atualidade mesmo com tantos avanços na educação, ainda existem dificuldades na 

realização de um trabalho interdisciplinar.  

O Quadro 1 mostra que a aplicabilidade da interdisciplinaridade contribui para 

práticass pedagógicas integradoras, porém não é fácil, “primeiro porque o trabalho 

pedagógico interdisciplinar emerge de parcerias e isso nem sempre é fácil entre os 

acadêmicos”. (D’ÁVILA, 2011, p. 61). Nesse sentido, a autora continua, “abrir mão de 

um conhecimento tido como propriedade privada em nome de um trabalho integrado com 

outras disciplinas pode significar uma grande ameaça”. (D’ÁVILA, 2011, p. 61). Outro 

fator que dificulta a interdisciplinaridade segundo D’Ávila (2011) e Fazenda (2018) é o 

fato de que os educadores sentem-se como proprietários das disciplinas, acostumados a 

seguirem seus planejamentos de maneira isolada e repetitivamente por muitos anos. 

Também é indicado por Fazenda (2018) que alguns fatores determinam incompreensões 

de práticas interdisciplinares e também na realização de um trabalho interdisciplinar, 

seriam os equívocos teóricos e até metodológicos. Por isso necessita romper es superar 

essas dificuldades, romper com esses equívocos e repensar o trabalho docente. 

 

METODOLOGIA 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

Este estudo tem abordagem qualitativa de cunho descritivo e interpretativo 

utilizando como procedimentos metodológicos: revisão de literatura, análise documental, 

pesquisa de campo com coleta de dados empíricos por meio de triangulação e análise dos 

dados  

Para a pesquisa de campo a coleta de dados realizou-se a partir de entrevistas semi-

estruturadas com os professores dos cursos do IFG Câmpus Uruaçu que aceitaram 

participar da pesquisa após solicitação. Os professores serão tratados aqui com a letra P 

e por meio de numeração de 1 a 11. As entrevistas abordaram questões que envolvem 

concepções acerca da interdisciplinaridade e as práticas pedagógicas dos professores 

entorno das facilidades e dificuldades de uma prática interdisciplinar. As entrevistas 

foram registradas por meio de gravação em áudio. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os professores entrevistados (P1 a P11) conceituam a interdisciplinaridade como 

um ‘trabalho entre disciplinas’, ‘articulação de conteúdos’ e ‘contextualização do 

conhecimento’ à vida do aluno e sendo uma prática voltada a ‘integração de conteúdos’. 

Essas concepções acerca do conceito de interdisciplinaridade estão de acordo com os 

autores contemplados nesta pesquisa, pois como define D’ Avilla (2011) e Fazenda 

(2018) sendo um modo de conceber os conteúdos de maneira integrada, defendendo a 

construção de saberes integrados, e ação conjunta e integrada, bem como também 

encontra-se nos PCNs (1997) que traz como conceito interdisciplinar a relação entre 

disciplinas. Sendo assim, temos quatro tópicos similares de respostas dadas pelos sujeitos 

entrevistados com relação ao conceito de interdisciplinaridade. Esses tópicos 

apresentados podem ser visualizados Quadro 2.  

Quadro 2  - Síntese sobre o conceito de interdisciplinaridade 
Professor Tópicos apresentados nas entrevistas Fonte de pesquisa que encontra-se o 

tópico apresentado 

Autor  Documento  

P1, P4 e P6 Relação entre conteúdos, disciplinas e 

formas de ensino-aprendizagem. 

Conteúdo dinâmico que perpassa e 

contextualiza vários saberes. 

Fazenda (2008, 

2018). 
PCNs (1997); 

Estatuto do IFG 

(2009). 

P2, P3, P5, 

P8, P10 e 

P11 

Trabalho de conteúdos e disciplinas 

integrados. Integração de ideias na 

construção do conhecimento. 

D’Ávila (2011). PDI (IFG, 2013); 

Brasil (2007). 
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P7 e P9  Articulação entre conteúdos, disciplinas 

e saberes. Reflexão e construção de 

novos conhecimentos. 

Nicolescu 

(1999). 
PDI (IFG, 2013). 

P8 Trabalho entre disciplinas associando 

teoria e prática. 
D’Ávila 

(2011); 

Fazenda (2008, 

2018). 

PDI (IFG, 2013). 

Fonte: Própria (2021). 

Ao analisar os PPCs dos cursos do IFG Câmpus Uruaçu percebe-se que de fato 

não está contemplado a interdisciplinaridade de maneira clara e objetiva, como também 

não há essa especificidade em outros documentos institucionais do IFG, o que se tem a 

perspectiva de um ensino que seja indissociavel com a pesquisa e a extensão. 

Nesse sentido, como afirmado pelos professores e coordenadores, apesar de haver 

uma compreensão particular com relação ao conceito de interdisciplinaridade, e os 

documentos não estarem claro como deve ser essa epistemologia, os professores afirmam 

que a prática pedagógica interdisciplinar precisa ser compreendida de maneira relacional, 

integrando, conforme relato do P11 “o conhecimento é interdisciplinar, na realidade o 

conhecimento tem que ser visto na sua complexidade e está no todo, referenciada, ligado 

as várias possibilidades nos diferentes campos do saber”, nesta fala percebe-se uma 

mudança de pensamento que de fato é necessário, bem como é orientado pela própria lei 

de criação dos institutos federais Lei nº 11.892/2008 em que reafirma a necessidade de 

indissociação e integração com a vida e para a construção de um currículo integrado, ou 

seja, perceber o conhecimento pertencente de um todo é fundamental para a Educação 

Profissional.  

Outro ponto que devemos trazer a discussão é que no que tange a concepção de 

interdisciplinaridade apresentadas em outros trabalho científicos, uma busca no 

Periodícos da Capes, com recorte de 2015 a 2021, encontra-se os resultados de 2 (duas) 

pesquisas que estão muito próximos aos que apresentamos neste estudo. Nessas pesquisas 

evidenciam dificuldades na compreensão do termo interdisciplinaridade, e apontam os 

desafios em romper práticas disciplinares e a forte tendência à fragmentação do 

conhecimento. São as pesquisas de Heineck de Souza, Vian, Conceição Oliveira, Del 

Pino, e Marchi, (2016); Berti e Fernandez (2015). 

Ambas representam a importância de se conceber, conhecer e compreender a 

interdisciplinaridade e também trazer as reflexões que abarcam na dificuldade apontada 
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tanto por estes pesquisadores como para o trabalho aqui apresentado. Dificuldades na 

definição do termo, na construção de uma atitude e nas orientações legais e documentais 

das instituições à uma prática insterdisciplinar, pois a diversidade de orientações também 

é um fator limitador da sua implementação. 

 

CONCLUSÕES 

O conceito apresentado pelos sujeitos entrevistados demonstrou similaridades 

com o que foi apresentado e discutido pelos autores. Contudo, observou-se a necessidade 

de haver uma orientação mais clara, objetiva e específica quanto as práticas pedagógicas 

interdisciplinares nos cursos em seus documentos oficiais.  

Finalmente, a interdisciplinaridade na Educação Profissional, no caso do IFG 

Câmpus Uruaçu está a caminho de se tornar uma proposta efetiva, porém ainda há muito 

a se percorrer, pois na prática ainda necessita-se de uma política educacional e 

institucional que tenha interesse em desenvolver uma educação que seja interdisciplinar, 

e que forme e oriente os profissionais envolvidos para essa epistemologia. Nesse ponto 

ainda há muito a se discutir e muitos paradigmas a se romper. 
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O CONTEXTO DA FORMAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA: O PAPEL SOCIAL 

DO PERFIL E DAS EXPECTATIVAS DOS ESTUDANTES1 

Ms. Ednéia Martins Ferreira de Souza2; Dra. Maria Izabel Rodrigues Tognato3 

 

            

INTRODUÇÃO 

A modalidade técnica integrada ao Ensino Médio se constitui a partir da legislação 

brasileira, com a aprovação do decreto nº 5.154/2004, como fruto de um processo de 

disputas políticas, ideológicas e sociais e, pela construção de uma educação profissional 

que integre ciência, cultura e tecnologia, nascem os Institutos Federais em 2008. Por um 

lado, uma parcela da sociedade tem lutado pelo fim da divisão de classes e pela extinção 

da dualidade educacional pela qual haveria um ensino propedêutico de cunho científico e 

cultural para as classes mais abastadas e um ensino profissionalizante para a classe 

operária. Por outro lado, há uma luta por manter esse fracionamento social e essa cisão 

na formação de nível médio. 

Nesse contexto, considerando o alto índice de evasão em tais instituições e o 

desempenho de estudantes que têm cursado o Ensino Técnico Integrado no contexto do 

Ensino Médio, buscamos investigar o perfil e as expectativas de estudantes de um curso 

técnico em informática integrado ao Ensino Médio, de um campus do IFPR – Instituto 

Federal do Paraná, a fim de compreender a formação proposta pelo curso, bem como sua 

possível influência na preparação dos estudantes. Com isso, nossa pesquisa justifica-se 

na medida em que nos permite obter uma maior compreensão sobre as possíveis relações 

entre a proposta de Formação Técnica Integrada e o perfil e as expectativas dos estudantes 

do contexto estudado. 

 

 
1 Este trabalho fez parte uma pesquisa de mestrado defendida em 2019 no Programa de Pós-graduação 

Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento – PPGSeD, na Universidade Estadual do Paraná – Unespar 

– Campus de Campo Mourão - PR 
2 Mestre em Sociedade e Desenvolvimento, Universidade Estadual do Paraná – Unespar (Brasil) (Campus 

de Campo Mourão - PR). Pedagoga, Instituto Federal do Paraná (Campus Avançado Goioerê), 

neiamartins05@gmail.com  
3 Pós-doutorado pela UNIGE-FAPSE - Université de Genève - Suíça. Universidade Estadual do Paraná – 

Unespar (Brasil) (Campus de Campo Mourão - PR). Docente no Programa de Pós-graduação 

Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento - PPGSeD. Líder do Grupo de Pesquisa LIDERE - 

Linguagem, Desenvolvimento, Educação e suas Relações (UNESPAR). Membro dos Grupos de Pesquisa 

LED – Linguagem e Educação, da Universidade Estadual de Londrina – UEL, Paraná,. e do LACEL - 

Letramentos Acadêmico-Científicos e Estudos da Linguagem, da Universidade Estadual do Paraná – 

Unespar – Campus de Campo Mourão – PR,  belinhatog@yahoo.com.br 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Fundamentamos este trabalho na perspectiva da pesquisa interdisciplinar 

(ALVARENGA, et al., 2011) tomando por base a concepção do pensamento complexo, 

oriundo da Teoria da Complexidade (MORIN, 2005), ao investigar um determinado 

fenômeno considerando-se diferentes aspectos sociais e culturais, que possam influenciá-

lo e/ou constitui-lo, relacionados a diferentes áreas de conhecimento no sentido de 

abordar um tema ou problema de maneira mais abrangente e significativa (MORIN, 2005; 

SANTOS, 2010). Para isso, recorremos a alguns dos princípios da Teoria da 

Complexidade, tais como: o da recursividade e o hologramático. O primeiro apresenta a 

ideia de que fenômenos diferentes podem ser simultaneamente produtos e produtores, 

como em um ciclo autoconstitutivo constante (MORIN, 1991; 2005). Transpondo esta 

concepção para nosso contexto, entendemos que, ao mesmo tempo em que os estudantes 

são formados por esta instituição, contribuem para a constituição do curso e desta 

instituição. Quanto ao princípio hologramático, representado por um holograma, 

abarcando quase a totalidade da imagem representada (MORIN, 1991; 1996; 2005), 

envolve um olhar que não despreza o todo nem as partes, mas concebe uma relação 

multidimensional (MORIN, 1996). Isso nos leva a entender que os estudantes 

participantes deste estudo são partes ativas e constitutivas do curso e do todo institucional, 

influenciando o desenvolvimento social conforme a constituição do seu perfil, a formação 

sócio-histórica e cultural na qual se inserem, além das suas expectativas para o futuro. 

Por outro lado, a instituição com sua missão e valores, propostas e objetivos, normas e 

proibições constitui os estudantes, influenciando-os em seu desenvolvimento. 

Assim, partimos da premissa de que o contexto sócio-histórico mais amplo 

constitui nosso objeto de estudo. tomamos por base o campo da Psicologia Histórico-

Cultural, no que tange à formação humana e o desenvolvimento social pela perspectiva 

da educação para o trabalho (VIGOTSKY, 2010; LEONTIEV, 2004). Pois, há que se 

considerar que os estudantes, sujeitos em participantes da pesquisa, são inseridos em um 

contexto institucional e social, que influencia seu desenvolvimento humano, social e 

profissional.  

 Em relação a estas questões, corroboramos a definição de Frigotto, Ciavatta e 

Ramos (2012, p. 43), ao ressaltarem que “o Ensino Médio integrado ao ensino técnico, 
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sob uma base unitária de formação geral, é uma condição necessária para se fazer a 

‘travessia’ para uma nova realidade”.A nosso ver, o Ensino Técnico Integrado,  poderia 

envolver práticas formativas mais abrangente de modo a possibilitar uma maior 

articulação entre os conhecimentos adquiridos neste contexto e a vida social em um 

campo de atuação futura. 

 

METODOLOGIA 

Em relação aos procedimentos metodológicos, no que tange à natureza da 

pesquisa, utilizamos a abordagem mista envolvendo ambas a quantitativa e a qualitativa 

(LAKATOS, 2010; CANO, 2012; CRESWELL; CLARK, 2018; CRESWELL, 2015). 

Trata-se de uma investigação da Formação Técnica Integrada pelo viés da perspectiva da 

pesquisa interdisciplinar, a fim de se entender os aspectos sociais e culturais que podem 

influenciar e/ou constituir este processo de desenvolvimento. Os sujeitos participantes da 

pesquisa foram estudantes de um curso técnico em informática integrado ao Ensino 

Médio.  

No que tange aos instrumentos de coleta dados, analisamos registros acadêmicos, 

questionários aplicados, por meio da Plataforma SurveyMonkey, junto aos estudantes 

participantes e documentos norteadores da formação investigada. Para as análises, 

pautamos nossos estudos nos princípios da recursividade e hologramático, da Teoria da 

Complexidade (MORIN, 1991; 2005), conforme mencionados anteriormente, bem como 

na perspectiva teórico-metodológica do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) 

(BRONCKART, 1997/2009; BULEA, 2010), quanto à identificação do contexto de 

produção e da organização dos dados em temas (SOT - Segmento de Orientação 

Temática), assim como o modo o qual esses temas são tratados/desdobrados nos textos 

em subtemas (STT - Segmento de Tratamento Temático).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As análises dos dados nos permitiram identificar um perfil de estudantes que, em 

sua maioria, é composto por adolescentes com idade entre 15 e 17 anos, 

predominantemente residentes na área urbana de Goioerê-PR e provenientes da rede 

pública estadual de ensino.  
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Apesar de a maioria dos estudantes mencionar renda familiar entre média e baixa, 

apenas 7,5% dos respondentes realizam alguma atividade remunerada. Isso pode estar 

relacionado ao fato de que, aproximadamente, 50% dos estudantes recebem algum tipo 

de benefício da Assistência Estudantil da instituição investigada, indicando a necessidade 

de concluir o curso e trabalhar para auxiliar na renda familiar e/ou ingressar no Ensino 

Superior. No entanto, embora haja a necessidade de se profissionalizar e seguir no Ensino 

Superior, notamos um perfil de estudantes com dúvidas e incertezas em relação ao futuro.  

Quanto ao curso investigado, notamos a ausência de propostas relacionadas a 

atividades práticas contextualizadas voltadas ao mundo do trabalho e/ou estágio 

supervisionado, bem como de espaços para discussões acerca da orientação profissional 

de modo a auxiliar os estudantes na tomada de decisões sobre seu futuro acadêmico e 

profissional. 

Ademais, identificamos perfis de jovens que se preocupam com o bem-estar 

coletivo, buscando uma formação de qualidade que contribua para o desenvolvimento 

social. Isso demonstra que esses jovens entendendo o papel social de seus conhecimentos 

locais e parciais para a sociedade na qual se inserem, conforme apresentadas no Quadro 

1. 

 
Quadro 1: Contribuições do curso para a formação do estudante 

TEMA (SOT) SUBTEMA (STT) Nº DE 

OCORRÊNCIAS 

Contribuição do curso para 

sua formação 
a)               Formação profissional e social. 
b)               Aprendizagem dos conteúdos de 

informática. 
c)               Compreensão de mundo. 
d)               Desenvolvimento pessoal. 
e)               Ampliação de conhecimentos. 
f)             Utilização dos conteúdos em 

benefício da sociedade. 

a)                39. 
b)                27. 
c)                18. 
d)                11. 
e)                11. 
f)                 9. 

Fonte: Adaptado de SOUZA, 2019. 

 

Os dados acima evidenciam que o curso é considerado uma oportunidade de 

trabalho e de formação, ao afirmarem que estão interessados no “aprendizado, porque o 

curso é uma grande oportunidade de conhecimento” (Estudante 67). De acordo com 

Leontiev (2004), as principais diferençasentre os seres humanos não são biológicas, mas 

condições para o acesso ao desenvolvimento de suas aptidões e habilidades, de 
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conhecimentos e desenvolvimento multidimensional. Dessa forma, os estudantes 

parecem entender que uma possibilidade de se desenvolver e fugir das amarras do sistema 

capitalista está no acesso a uma educação multilateral, que contemple suas aptidões e 

habilidades propiciando um desenvolvimento integral. 

Além disso, é possível identificar no Quadro 1, que os estudantes apresentam uma 

visão mais ampla de sua formação, com foco no aspecto social, mencionando 

contribuições desta formação para a sociedade, como pode ser constatado nos seguintes 

excertos: “Eu irei poder oferecer meus conhecimentos para o bem da sociedade, por 

exemplo, criando aplicativos que contribuam para a vida das pessoas” (Estudante 7); “De 

modo a tornar-me um ser crítico e preocupado com as condições sociais e humanas em 

que estou inserido” (Estudante 34); “Contribui influenciando a criação de projetos 

voltados para o benefício da sociedade” (Estudante 38). Esta responsabilidade social dos 

estudantes nos leva a entender que a formação proposta pela instituição pode ser 

caracterizada como acessível aos estudantes, pois identificamos um discurso voltado a 

uma formação humana que lhes propicia uma visão crítica, humana e social da realidade 

na qual se encontram procurando transformá-la a partir dos conhecimentos obtidos. Por 

isso, consideramos que a modalidade educacional investigada, embora profissionalizante 

e técnica, volta-se ao desenvolvimento integral do estudante.  Com isso, salientamos que 

os estudantes defendem a oportunidade de ter uma aprendizagem de qualidade, que possa 

abranger, ao mesmo tempo, a preparação tanto para o mundo do trabalho, quanto no 

campo científico, tecnológico, histórico, cultural e humano. 

Diante do exposto, como no princípio hologramático, oriundo da Teoria da 

Complexidade, consideramos os estudantes como partes que influenciam o todo social 

(pais, familiares, amigos, instituições sociais em que participam) de um lado e, por outro, 

como no holograma, o fato de que os estudantes também são influenciados em suas 

decisões por esse todo. A partir destas análises, entendemos o caráter complexo gerador 

da relação entre as partes e todo, indivíduo e sociedade, no contexto da instituição escolar. 

Em outras palavras, notamos o quanto as expectativas desses jovens refletem as 

expectativas da sociedade em relação a eles, e o quanto essas expectativas podem 

transformar esses estudantes. 

 

CONCLUSÕES 
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Os resultados das análises nos evidenciaram um perfil de estudantes que busca 

uma preparação de qualidade e se preocupa com o bem-estar social, com a coletividade e 

o desenvolvimento social. Isso demonstra que recebem formação ética, crítica, consciente 

e contextualizada para uso dos conhecimentos em prol do desenvolvimento da sociedade. 

Enfim, as análises nos permitiram entender que o perfil, as expectativas dos 

estudantes e as propostas do curso investigado expressam uma identidade crítica e 

participativa, na medida em que a instituição propõe uma formação profissional, humana 

e crítica, de forma integrada. Em suma, esperamos que nosso estudo possa contribuir para 

o desenvolvimento de pesquisas posteriores em relação à temática tratada, a fim de 

darmos continuidade ao debate social proposto.  
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DESAFIOS PARA PERMANÊNCIA NA EJA: ANALISANDO O PROEJA DO 

IFRN CAMPUS MOSSORÓ 
          

 

Karla Skarllack Oliveira Farias1;  Magnólia Maria da Rocha Melo2 

            

 

INTRODUÇÃO 

No decorrer da história da educação brasileira a Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) vivenciou diversas fases, cada uma delas apresentando suas especificidades. 

Atualmente, a EJA constitui-se como uma modalidade de educação básica destinada aos 

que não tiveram acesso ou não concluíram o nível fundamental e médio no tempo 

considerado regular (infância e adolescência), por consequência dos mais variados 

fatores.  

Com o entendimento da existência de fatores condicionantes para 

permanência/evasão no âmbito educacional nos aproximamos do problema de pesquisa, 

assim traduzido: Qual a percepção dos discentes do Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (PROEJA) do IFRN Campus Mossoró sobre os obstáculos enfrentados para 

permanência e conclusão da trajetória escolar? 

Além de captar a percepção dos alunos/as sobre as dificuldades enfrentadas, o 

presente trabalho buscou identificar qual o perfil socioeconômico do/as aluno/as do 

programa acima destacado, visto que acreditamos existir uma estreita relação da 

problemática da evasão com a situação social e econômica a qual os sujeitos da EJA estão 

inseridos. Destarte, a elaboração desta pesquisa partiu da relevância que o assunto 

apresenta na contemporaneidade e o evidente papel que o IFRN exerce no âmbito da 

educação. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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mailto:karla.skarllack@gmail.com
mailto:magnolia.rocha@ifrn.edu.br


II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

A EJA, durante maior parte de sua história, serviu como ferramenta de perpetuação de 

poder pela classe dominante. Fato responsável pelas marcas da educação estarem diretamente 

atreladas à existência de campanhas de alfabetização e soluções de caráter emergenciais. Sendo 

somente na história mais recente, que a EJA apresenta uma nova forma que busca ir além da sua 

característica de política meramente compensatória.  

É dentro do contexto explicitado, originário do Decreto nº. 5.478, de 24/06/2005, que 

ocorre o surgimento do Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na 

Modalidade Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) que ‘’expôs a decisão governamental de 

atender à demanda de jovens e adultos pela oferta de educação profissional técnica de nível médio, 

da qual, em geral, são excluídos, bem como, em muitas situações, do próprio ensino médio’’ 

(BRASIL, 2007, p.12).  

Em outras palavras, o PROEJA apresenta como objetivos a inclusão social a partir de 

capacitações voltadas a inserção no mundo do trabalho, associada à elevação do grau de 

escolaridade. 

 

METODOLOGIA 

Neste estudo objetivamos desenvolver uma pesquisa de campo realizada com uma 

amostra de 15 participantes do universo de 53 discentes do curso de Edificações do 

PROEJA do IFRN – Campus Mossoró, contabilizando um percentual de 28%.  

Para proceder com a realização e análise deste estudo, foi escolhida a abordagem 

de pesquisa qualiquantitativa, com a aplicação de questionário contendo perguntas 

abertas e fechadas, sendo a análise quantitativa importante para captação de dados quanto 

ao perfil socioeconômico, enquanto a análise qualitativa foi utilizada como forma de 

captar a percepção dos discentes sobre a realidade e as dificuldades enfrentadas no 

decorrer do percurso educacional. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nas visões dos autores pesquisados foi possível inferir que a evasão 

ocorre motivada por diversos fatores (tanto intrínseco como extrínseco a escola) que 

desafiam a permanência. Falar da evasão na EJA não obriga que o trato seja feito apenas 

no recorte do momento em que o sujeito está inserido nessa modalidade, é necessário ir 

além, tratar das raízes da evasão para que o seu entendimento seja possível.  
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Diante do contexto em tela, nos propomos a trabalhar a problemática da evasão 

na EJA, a partir da visão do/as discentes regulamente matriculado/as no programa. Com 

esse intuito lançamos questionamentos, a fim de organizar e tecer considerações e 

preocupamo-nos em gerar gráficos a fim de analisá-los, o primeiro versando sobre faixa 

etária, conforme gráfico a seguir. 

 

 

Figura 01: Faixa etária dos participantes 

 
Fonte: Própria (2021). 

 

No que diz respeito à faixa etária, 40% responderam ter entre 26 e 30 anos, 27% 

entre eles têm entre 18 e 25 anos, outros 27% apresentam idade entre 30 e 40 anos, 

enquanto apenas 6% possuem mais de 40 anos.  

Com base nos dados é possível depreender que os alunos dessa modalidade se 

situam em uma categoria de desconformidade entre idade/série, ou seja, alunos que após 

trajetórias marcadas por evasões, não apresentam idade compatível com aquela 

considerada adequada a série. Isso se dá, como já citado neste trabalho, pelas marcas de 

um percurso de jovens e adultos socialmente oprimidos e postos a margem do sistema 

educativo. Recorrendo a Jardelino e Araújo temos que: 

A questão é de base: a história dessa modalidade de ensino foi construída sem 

articulação com todo o sistema educacional e sem ser contemplada pelas 

políticas públicas, transformando-se no reduto formal do nosso sistema de 

ensino para qual se encaminha os excluídos desse mesmo processo. 

(JARDELINO, ARAÚJO, 2014, p. 164-165) 
 

Com isso é possível inferir que os sujeitos em alguma etapa da vida tentaram uma 

articulação entre a fluxo da vida e a escola, sem êxito, revelando a incompatibilidade 

existente entre as trajetórias de vida e a lógica de estruturação do sistema escolar. 
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Corroborando com a nossa linha de analise, abaixo, temos as informações sobre a inserção 

do/as aluno/as no mundo do trabalho. 

 

 

 

 

Figura 02: Inserção no mundo do trabalho. 

 
Fonte: Própria (2021). 

 

Quanto à inserção no mundo do trabalho, os dados apontam que 53%, trabalham, 

enquanto 47% estão desempregados. Essas informações nos trazem questionamentos 

pertinentes para a compreensão dessa realidade. Um coletivo que em sua maioria é 

formado por adultos, vivencia na EJA uma dualidade que é determinante para a sua 

permanência: a inserção e a ausência no mundo do trabalho. Para aquele/as que estão 

inseridos no mercado de trabalho, seja ele formal ou informal surge de forma bastante 

concisa a seguinte problemática: 

O que fazer para conciliar a vida produtiva de trabalho – seja esse 

desempenhado formal ou informalmente, como autônomo ou empregado – à 

vida que ressurge como estudante, sem que, mais uma vez, o fantasma da 

desistência os perturbe e afaste da escola? De que forma pode ser empreendida 

uma Educação de Jovens e Adultos que concilie essas duas situações, ao 

mesmo tempo, tão conflitantes e necessárias, imbricadas tão profundamente 

uma na outra? É preciso, pois, encontrar, na observação e constatação da 

realidade concreta, as direções e princípios que apontem possíveis soluções 

para o dilema (BRASIL, 2008). 
 

Vale salientar que os sujeitos da EJA são marcados pela exclusão e pela 

segregação social, provenientes das classes menos favorecidas. São produtos da 

desigualdade social que permeou e permeia a sociedade brasileira. Abaixo temos as 

informações concernentes a renda. 
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Figura 03: Renda familiar. 

 
Fonte: Própria (2021). 

 

Quando questionados sobre sua renda familiar, 53% responderam apresentar 

renda maior que um salário mínimo, 27% menos de um salário, 13% disse possuir renda 

de um salário mínimo e 7% não respondeu a esse questionamento. Apesar de o maior 

percentual apontar para uma renda familiar superior a um salário mínimo, temos um total 

de 40% que tem como renda familiar até um salário mínimo.  

Para análise desses dados é importante ter em mente como se apresenta a 

conjuntura atual. Na visão de Frigotto (2001), é dada por uma sociedade capitalista que 

se revela contra a humanidade e tem como marca a eliminação dos direitos sociais, 

conquistados ao longo da história pela classe trabalhadora. Levando em consideração essa 

conjuntura e sabendo que os retrocessos ocorrem principalmente, no considerado o tripé 

da seguridade social (Assistência Social, Saúde e Previdência), é possível inferir que o 

valor atual do salário mínimo não seria suficiente para suprimento das necessidades 

geradas pela série de desmontes dessas políticas sociais. 

Acreditamos que o perfil socioeconômico traçado dos/as alunos/as do PROEJA 

do IFRN – Campus Mossoró, é extremamente importante para compreendermos melhor 

as singularidades inerentes a esse coletivo levando em consideração todas as 

subjetividades que compõem o sujeito e não podem ser isoladas, uma vez que se apresenta 

inerente a ele. Em síntese, podemos dizer que  

A EJA, [...], trabalha com sujeitos marginais ao sistema, com atributos sempre 

acentuados em consequência de alguns fatores adicionais como raça/etnia, cor, 

gênero, entre outros. Negros, quilombolas, mulheres, indígenas, camponeses, 

ribeirinhos, pescadores, jovens, idosos, subempregados, desempregados, 

trabalhadores informais são emblemáticos representantes das múltiplas 

apartações que a sociedade brasileira, excludente, promove para grande parte 

da população desfavorecida econômica, social e culturalmente (BRASIL, 

2007, p.11). 
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Com o intuito de captar quais são as barreiras mais enfrentadas no decorrer do 

percurso acadêmico, os discentes foram questionados sobre as principais dificuldades 

encontradas para manter-se estudando. Com base nas respostas é perceptível que a grande 

maioria aponta como maior obstáculo a conciliação entre trabalho/estudo. Fato que 

decorre das difíceis condições de trabalho e exaustiva carga horária de trabalho resultando 

em falta de tempo para se dedicar aos estudos, como é possível comprovar com base nas 

seguintes falas:  

Estudante 7: ‘’Trabalho muito durante o dia. Não tenho condições financeiras 

para o transporte, pois moro em Areia Branca e lá não oferece transporte 

público, pago R$80,00 todos os meses. As vezes penso em desistir pelas 

dificuldades de aprendizado, por não ter tempo suficiente para estudar’’. 

Estudante 9: ‘’Por passar muito tempo trabalhando falta tempo para estudar. A 

distância entre minha casa e o IFRN’’. Estudante 11: ‘’Falta de tempo, falta de 

estímulo, ter passado muito tempo sem estudar e dificuldade de transporte para 

me locomover até o IFRN’’. Estudante 13: ‘’É cansativo passar o dia 

trabalhando e a noite ainda ter que estudar’’. 
 

Esses fatores podem prejudicar o seu rendimento escolar, possibilitando o 

abandono dos estudos e a dedicação exclusiva ao mundo do trabalho. Mediante os dados 

levantados podemos perceber que a questão de pertencimento de classe, nesse caso, os 

provenientes da classe trabalhadora, detém uma estreita relação com a evasão. Nesse 

sentido, grandes desafios são colocados para a política de educação. 

 

CONCLUSÕES 

Diante dos resultados da pesquisa e das análises realizadas, percebemos que as 

falas dos discentes apontam para uma conformidade com o referencial teórico que, de 

maneira geral, aponta como dificuldades de permanência na escola e condicionantes da 

evasão, fatores internos e externos.  

Por meio dos estudos realizados, ancorados no referencial teórico foi possível 

realizar uma comparação com a realidade da EJA no contexto brasileiro, sendo possível 

inferir que não há significativas diferenças, demonstrando que os problemas encontrados 

aqui são semelhantes em diferentes locais do país.  

Com base na realidade encontrada, sendo a educação uma das ferramentas mais 

importantes para enfrentamento e superação realidades desiguais, é importante que a 

escola trilhe um caminho que se destine ao investimento da construção de espaços 
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adequados, materiais adequados, atendimentos especializados, formação continuada dos 

professores e diálogo direto com os discentes. Olhando para esse caminho seria possível 

enxergar como ponto de chegada, uma escola inclusiva, justa e igualitária. 
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OS INSTITUTOS FEDERAIS E A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

RIO GRANDE DO NORTE 
 

Etiene Figueiredo Ferreira1 
INTRODUÇÃO 

Os motivos que nos conduziram a desenvolver a pesquisa, partem de motivações 

pessoais e profissionais. Desde 2009, trabalhamos como assistente social do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), e essa 

vivência adquirida com a política de assistência estudantil, ao longo dos anos, foi nos 

direcionando a várias inquietações em relação à sua implementação cotidiana juntos aos 

estudantes, fazendo-me refletir, como, de fato, esse fator era percebido por nós 

profissionais.  

A partir dessas experiências, buscamos a academia para entender  e estudar o 

movimento da  política de assistência estudantil no IFRN e passamos a desenvolver a 

pesquisa, cujo objetivo principal é política de Assistência Estudantil no IFRN. 

A pesquisa busca responder à seguinte questão: que princípios, fundamentos, 

objetivos e valores fundamentam a Política de Assistência Estudantil no IFRN? A questão 

de pesquisa decorre do objetivo central da referida política no IFRN, que consiste em 

Garantir a igualdade de oportunidade aos estudantes, oriundos da classe 

popular. Ela tem a pretensão de reduzir as desigualdades sociais, permitindo o 

acesso à educação, dando um suporte assistencial no sentido da concretização 

dos direitos sociais. (IFRN, 2010, p. 12). 

 

No caso específico da Política de Assistência Estudantil na Educação Profissional, 

iremos analisar o núcleo ideológico dessa política, ou seja, o que está explícito e implícito, 

partindo dos ambientes institucionais onde ela é realizada.  

Por fim, temos as conclusões, nas quais tecemos as nossas ponderações acerca da 

política de assistência estudantil no âmbito do IFRN. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Os Institutos Federais foram criados através da Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro 

de 2008, vinculados ao Ministério da Educação e caracterizados por serem de natureza 

 
1
Mestre em Educação Profissional, PPGEP/IFRN, etiene.ferreira@ifrn.edu.br  
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jurídica autárquica, ou seja, de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, 

didático-pedagógica e disciplinar.  

O IFRN é uma Instituição de educação básica, profissional, superior, 

pluricurricular e multicampi, responsável pela oferta de educação profissional e 

tecnológica em diferentes níveis e modalidades de ensino, com base na conjugação de 

conhecimentos técnicos e tecnológicos em suas práticas pedagógicas, além da associação 

com a ciência e a tecnologia.  

Conforme explicita a Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, cabe aos 

Institutos Federais o compromisso de garantir 20% de suas matrículas em cursos de 

licenciaturas, devendo o processo de formação docente propiciar aos estudantes 

oportunidades de vivenciarem situações de aprendizagem de maneira a construir um 

perfil profissional adequado à formação de professores para atuarem na educação básica, 

inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) – integrada à educação 

profissional e no ensino médio integrado. 

Nesse contexto, podemos afirmar que estamos diante de um momento singular da 

ampliação da educação profissional, mas revestido também de inúmeros desafios, visto 

que não percebemos a aplicação do que foi planejado no PNE (2014-2024), além de 

encontrarmos o contexto de desmantelamento da educação, mediante as novas ações, 

medidas e reformas do governo do Presidente Michel Temer, como a Lei nº 13.415/2017, 

que estabelece as novas diretrizes e bases para o Novo Ensino Médio.  

Em outra perspectiva, com a expansão, surge um movimento de interiorização da 

Rede Federal de Educação Profissional com ênfase em uma política de assistência 

estudantil de acesso e permanência dos estudantes ingressantes na rede.  

Há alguns consensos, como nos estudos de Almeida (2005), Abreu (2004), Sposati 

(2004), Demo (2000) entre outros, de que os programas de assistência estudantil são 

relevantes, pois, sem essas ações, muitos dos discentes, usuários desses programas de 

assistência, não conseguiriam obter êxito na conclusão dos cursos, devido à sua baixa 

condição socioeconômica.  

A assistência ao estudante não é algo novo, porém a legislação que a rege é 

bastante recente. Isso ocorreu a partir do Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que 

dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), o qual tem como 
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principais diretrizes: democratizar as condições de permanência, minimizar os efeitos da 

desigualdade social, reduzir as taxas de retenção e de evasão e contribuir com a promoção 

da inclusão social. Para isso, as ações de Assistência Estudantil podem se desenvolver 

nas áreas de moradia estudantil, alimentação, transporte, atenção à saúde, inclusão digital, 

cultura, esporte, creche, apoio pedagógico e a inclusão de estudantes com deficiência. 

O PNAES considera como público alvo de suas ações estudantes com renda 

familiar per capita de até um salário mínimo e meio, além dos demais requisitos gerados 

no âmbito das instituições. Assim, democratização do ensino é expandir o ensino, avaliar 

como essas políticas são asseguradas, observando a noção de direitos que de fato é 

trabalhada nessas políticas, e, assim, refletirmos, com isso, se podemos reduzi-las a 

neutralidade ou a resultados, sem minimizarmos o conteúdo ideológico, os valores e os 

seus desdobramentos (DEMO, 2000).  

A Assistência Estudantil é uma política que se insere na política social da 

educação e na política de Assistência Social; é também um conjunto de políticas 

realizadas através de programas de promoção, assistência e apoio, que tem como objetivo 

criar condições, as quais contribuam para a permanência do estudante nos 

estabelecimentos de ensino, melhorando a sua qualidade de vida e, consequentemente, o 

seu desempenho acadêmico (PAE – IFRN – Diretoria de Gestão de Atividades Estudantis 

(DIGAE) (IFRN, 2010). 

No IFRN, a política sistêmica de atividades estudantis é coordenada pela Diretoria 

de Gestão de Atividades Estudantis (DIGAE), que visa institucionalizar, regulamentar, 

discutir ações com os profissionais, gestores e corpo discente, com uma aproximação da 

política e desvelamento de fato dessas ações.  

 

METODOLOGIA 

Assim, no intuito de problematizar as questões norteadoras do presente estudo, 

bem como efetuar procedimentos que dêem conta dos objetivos propostos, optamos pela 

utilização de dados empíricos quantitativos e qualitativos, reconhecendo o valor do 

primeiro, porém sem perder de vista que os dados numéricos e os índices 

instrumentalizam a análise teórica. 

A natureza da pesquisa foi bibliográfica. Exploramos na pesquisa o conjunto de 

referencial teórico da area e o arcabouço de documentos e dados do Sistema Unificado 
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de Administração Publica (SUAP) visto que trata-se de uma pesquisa de avaliação 

política da política sendo esta uma metodologia de pesquisa que tem como fundamento à 

análise teórica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como resultado da pesquisa de acordo com as análises dos referenciais e 

documentos identificamos de acordo com o  SUAP, dos 25.855 matriculados em 2020, 

6.865 são representados por estudantes que têm um salário mínimo e meio per capita, 

reafirmando, com isso, o desafio da inclusão social e, até mesmo, a relevância da 

expansão da educação profissional como uma ação de inclusão social, ou seja, com perfis 

socioeconômicos para inclusão nas ações do PNAES. 

A assistência estudantil pode se configurar como uma forma de assegurar uma 

educação profissional e tecnológica com qualidade social, na perspectiva de oportunizar 

e promover mudanças na vida dos estudantes. Logo, isso provocaria o que explicitam 

Figueiredo e Figueiredo (1986), quando enfatizam que: 

Uma mesma política pode causar impactos objetivos, gerando mudanças 

quantitativas nas condições da população-alvo, pode ainda gerar impactos 

subjetivos alterando o estado de espirito da população, e finalmente, pode 

causar um impacto substantivo mudando qualitativamente as condições de vida 

da população.  (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO,1986, p. 116). 
 

Assim, temos que o Decreto nº 7.234/2010 do PNAES respalda o Plano de 

Assistência Estudantil do IFRN, uma vez que ambos trazem a compreensão de que a 

política de assistência estudantil não é um gasto social, mas, sim, um investimento.  

Para Frigotto (2010), precisamos desbloquear os mecanismos de exclusão, que 

deixam à margem mais da metade da população brasileira; não sendo suficiente apenas 

ter acesso à educação, mas que este acesso aconteça com o desbloqueio das questões 

objetivas e subjetivas para o desenvolvimento da omnilateralidade humana.  

Analisando os documentos do IFRN, como o PPP do IFRN (2012), PDI (2014 -

2018), o regimento Geral do IFRN e os Regimentos Internos dos Campi, o PAE e os 

regulamentos dos programas de assistência estudantil, percebemos que todos abordam a 

assistência estudantil como parte do processo educativo, como um direito social dos 

estudantes no acesso à educação pública e de qualidade na perspectiva de democratizar o 

acesso, a permanência e o êxito escolar.   
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De acordo com os documentos oficiais, a assistência estudantil é uma política que 

tem como objetivos fortalecer o processo de ensino-aprendizagem para o aluno de baixa-

renda na instituição. Ainda de acordo com esses documentos do IFRN, mais 

especificamente, o PDI (2014-2018) trata-se de uma política com dois eixos: universal e 

de apoio aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.  

 

CONCLUSÕES 

Na atual configuração institucional, enquanto IFRN, sobretudo a partir da Lei nº 

11.892, de 29 de dezembro de 2008, que determina a criação dos Institutos Federais, o 

processo de interiorização imprime novos significados à Política de Assistência 

Estudantil, sendo que em 2010 ocorre a publicação do Decreto nº 7.234, regulamentando 

os objetivos, o público alvo, o orçamento e o desencadeamento de uma estrutura 

organizativa em torno do que seria a supracitada política. 

Reforçamos que a política de Assistência Estudantil deve estar em consonância 

com a formação emancipadora. É evidente que, na realidade da educação brasileira, uma 

organização escolar que conta com profissionais capacitados e uma equipe 

multidisciplinar (composta por assistentes sociais, psicólogos, médicos, enfermeiros, 

odontólogos e nutricionistas), afora o trabalho pedagógico e acadêmico que é 

desenvolvido por meio dos setores ligados às diretorias acadêmicas, coloca-nos em 

posição privilegiada frente a outras escolas públicas que ofertam o ensino médio, como 

aquelas vinculadas aos sistemas municipais e estaduais de educação. 

Nesse sentido, o desafio da inclusão social aponta para a necessidade de 

estabelecermos políticas de assistência estudantil que favoreçam a permanência e o êxito 

no percurso formativo e na inserção sócio profissional dos estudantes, particularmente 

para aqueles que necessitam das referidas políticas, mas não apenas com a ideia 

conservadora de assistencialismo, mas incorporando aspectos revolucionários de se 

promover as ações por meio dos Institutos Federais, como a pesquisa e a extensão como 

princípios educativos. 
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A PRODUÇÃO HISTORIOGRÁFICA SOBRE AS ESCOLAS DE APRENDIZES 

ARTÍFICES NO BRASIL (1997-2019) 
          

Jamilly Leite Olegário1; Tathyane Torres da Silva Duarte2; Olivia Morais de Medeiros Neta3 

            

INTRODUÇÃO 

Em linhas gerais, as Escolas de Aprendizes Artífices no Brasil ampliavam suas 

finalidades para além dos conhecimentos básicos necessários à prática do ofício, “mas 

também para a aquisição de hábitos de trabalho profícuo e o disciplinamento necessário 

para o cumprimento dos deveres estabelecidos nas diversas esferas da sociedade”. 

(MEDEIROS NETA; SILVA, 2017, p. 155). Medeiros Neta, Nascimento e Rodrigues 

(2012, p. 103) destacam ainda que as EAA “inauguraram a política de educação 

profissional no Brasil e tornaram-se palco dos anseios de uma educação para o trabalho”.  

A presente pesquisa tem como objetivo analisar as principais fontes utilizadas 

nas dissertações e teses defendidas no período de 1997 a 2019, que enfocam a Escola de 

Aprendizes e Artífices no Brasil. O recorte temporal justifica-se por estes terem sido, 

respectivamente, o primeiro e o último ano identificado na pesquisa. A metodologia 

utilizada será de cunho bibliográfico, pela qual faremos um estudo analítico das 

dissertações e teses disponíveis na Plataforma CAPES. Sendo assim, a pesquisa 

considera-se importante na perspectiva histórica das EAA e será relevante para aqueles 

que buscam as fontes utilizadas em pesquisas acerca da Escola de Aprendizes Artífices 

no Brasil. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para Ragazzini (2001), fontes são assuntos clássicos da teoria e da história da 

pesquisa; são elementos que indicam a qualidade de uma pesquisa. O autor destaca ainda 

que as fontes não falam por si. De acordo com ele, 

São vestígios, testemunhos que respondem – como podem e por um número 

limitado de fatos – às perguntas que lhes são apresentadas. A fonte é uma 

construção do pesquisador, isto é, um reconhecimento que se constitui em uma 

denominação e em uma atribuição de sentido; é uma parte da operação 

 
1 Estudante de Mestrado em Educação, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte. PPGEP – IFRN 
2 Estudante de Mestrado em Educação, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte. PPGEP – IFRN 
3 Professora do Programa de Pós-Granduação em Educação Profissional – PPGEP, do IFRN. 
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historiográfica. Por outro lado, a fonte é o único contato possível com o 

passado que permite formas de verificação. (RAGAZZINI, 2001, p. 14) 
 

As fontes são provenientes do passado, por isso são também “uma ponte, um 

veículo, uma testemunha, um lugar de verificação, um elemento capaz de propiciar 

conhecimentos acertados sobre o passado”. (RAGAZZINI, 2001, p. 14) 

De modo geral, Marques (2017, p. 166) afirma que “houve um avanço 

significativo na metodologia de tratamento das fontes”. Elas são elementos que 

possibilitam o encontro de materiais e reconhecimento. “Para encontrar é necessário 

procurar e estar disponível ao encontro: não basta olhar, é necessário ver. Para reconhecer 

é necessário atribuir significado, isto é: ler e indicar os signos e os vestígios como sinais”. 

(RAGAZZINI, 2001, p. 14) 

Almeida (2011, p. 11) destaca que, no caso brasileiro, a quantidade de 

pesquisas de mestrado e doutorado em história encontra-se bastante abaixo do “potencial 

oferecido por este suporte documental”. Tal resistência é proveniente da metodologia 

positivista de usar os próprios “papéis” e privilegiá-los. 

É importante salientar o amplo espectro de documentação proporcionado pela 

Internet, especialmente para os historiadores do Tempo Presente. Em alguns 

casos, esta abundância pode chegar ao extremo. Mais do que facilitar o trabalho 

do historiador, a grande quantidade de fontes constitui um obstáculo perigoso. 

(ALMEIDA, 2011, p. 11) 
 

Ainda segundo o autor, as fontes digitais não apresentam menos confiança que as 

fontes tradicionais, uma vez que também é possível fraudar um documento impresso, ou 

seja, uma fotografia antiga pode ser falsificada, a oralidade pode modificar os fatos, 

assim, a habilidade e a experiência do pesquisador continuam sendo fatores determinantes 

na escolha e seleção de fontes mais confiáveis. 

No momento em que fontes de sites da internet são utilizadas como ferramentas 

primárias pelo historiador, é ele que será a pessoa responsável pela verificação de 

autenticidade, o que aumenta a chance de encontrar algum tipo de falsificação. Sendo 

assim, para trabalhar com fontes da internet, a atenção deverá ser altamente cuidadosa, 

cabendo ao pesquisador a função de desenvolver técnicas necessárias no momento de 

selecionar o material confiável. (ALMEIDA, 2011). 

 

METODOLOGIA  
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Utilizamos uma abordagem qualitativa. O procedimento metodológico 

selecionado para o desenvolvimento do trabalho é de cunho documental e bibliográfico. 

Realizamos a pesquisa na Plataforma da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), mais precisamente no Catálogo de Teses e Dissertações da 

CAPES, utilizando o descritor “Escola de Aprendizes Artífices” nos meses de junho, 

julho, agosto de 2019, e julho de 2020, onde encontramos 37 trabalhos, dos quais 22 são 

dissertações, 13 são teses e 2 não foram especificados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como mencionado anteriormente, os resultados da pesquisa dão conta de 37 

trabalhos acadêmicos (22 dissertações, 13 teses e 2 que não foram especificados). No 

Gráfico 1, dispomos das informações encontradas no Catálogo de Teses e Dissertações 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) utilizando o 

descritor “Escola de Aprendizes Artífices”. Separando as produções acadêmicas sobre 

EAAs por região, foi observado que a Região Sudeste produziu 14 trabalhos, o Nordeste, 

8 produções, o Centro-oeste, 7, o Sul, 5 e o Norte, apenas 1 produção acadêmica. 

Constatamos, assim, que Sudeste e Nordeste são as regiões que mais produziram sobre as 

EAA. 

Gráfico 1. Produções Acadêmicas sobre EAA por Regiões do Brasil – 1997 a 2019 

 
Fonte: Elaboração dos autores. (2019) 

 

As instituições que produziram dissertações e teses cuja temática foi a Escola de 

Aprendizes Artífices. Podemos observar que 22 instituições produziram sobre a temática, 

das quais, as que mais produziram contam com 3 produções cada, a saber: Universidade 
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Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal de Goiás (UFG), 

Universidade de São Paulo (USP) e Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-

SP). As instituições a seguir aparecem com duas produções cada: Universidade Federal 

Fluminense (UFF), Universidade Federal do Ceará (UFC), Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás (PUC-GO), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). E com apenas 1 produção acadêmica, 13 

das demais instituições. 

Embora tenhamos localizado 35 trabalhos no Catálogo de Teses e Dissertações da 

CAPES, observamos que apenas 13 possuíam seus anexos disponibilizados na plataforma 

para que pudéssemos realizar nossa investigação sobre as fontes utilizadas nas pesquisas 

sobre a historiografia das Escolas de Aprendizes Artífices do Brasil. 

 
Quadro 1. Dissertações e fontes utilizadas nas pesquisas acerca das EAAs – 1997-2019 

Nº REFERÊNCIAS FONTES UTILIZADAS NAS PESQUISAS 

01 BRITO, Alba Fernanda Oliveira. O Diário de 

Classe e a Cultura Material Escolar do Curso 

Técnico Regular em Mecânica da Escola 

Técnica Federal de São Paulo (1986-1989). 

2016. 151 f. Dissertação (Mestrado em 

Educação: História, Política, Sociedade) – 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, 2016. 

As fontes documentais principais são os 

conjuntos de diários de classes produzidos pelos 

professores que ministraram aulas em 

disciplinas técnicas (específicas) e de cultura 

geral (propedêuticas) no Curso Técnico Regular 

em Mecânica da ETFSP.  

02 FIGUEIREDO, Tulio Marcel Rufino de 

Vasconcelos. O Brasil Moderno e a Educação 

para o Trabalho em Cuiabá: A Escola de 

Aprendizes Artífices de Mato Grosso (1909-

1942). 2017. 127 f. Dissertação (Mestrado em 

Educação) – Universidade Federal de Goiás, 

Goiânia, 2017. 

A análise de fontes oficiais, fontes da instituição 

analisada e da literatura sobre a escola até então 

produzida.  

03 PAISLANDIM, Ivanillian Ferreira. O Instituto 

Federal de Goiás (IFG) de 1999 a 2014: 

Narrativas dos Servidores Técnico-

Administrativos. 2017. 182 f. Dissertação 

(Mestrado em Educação) – Universidade Federal 

de Goiás, Catalão, 2017. 

Os documentos institucionais internos e 

externos, as narrativas dos técnicos 

administrativos e a autobiografia da 

pesquisadora. 

04 PIRES, Mauro Alves. Imagens Institucionais da 

Modernidade: a educação profissional em Goiás 

(1910-1964). 2014. 159 f. Dissertação (Mestrado 

em História) – Universidade Federal de Goiás, 

Goiânia, 2014. 

A documentação escrita inclui cópias de atas, 

artigos de jornal e relatórios anuais, enquanto a 

iconográfica constitui-se de fotografias que 

compõem o arquivo oficial do Instituto Federal 

de Goiás e de Institutos Federais de outros 

estados do país. O uso das imagens foi tomado 
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com foco em fotos de solenidades e da 

arquitetura dos prédios. 

05 SA, Helvecio Goulart Malta de. A Transferência 

da Escola de Aprendizes Artífices da Cidade de 

Goiás para a Nova Capital: Contribuições para a 

Construção da Memória do IFG. 2014. 248 f. 

Dissertação (Mestrado em Educação) – 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 

Goiânia, 2014. 

Legislação (leis e decretos), documentos e 

registros da história da instituição nos arquivos 

do IFG e em museus localizados nas cidades de 

Goiás e Goiânia, entrevistas com egressos, fotos, 

livros, teses e dissertações. 

06 SILVA, Everaldo Paulo da. A Trajetória do 

Cálculo e da Disciplina Matemática do IFSP: das 

Escolas de Aprendizes Artífices ao CEFET-SP. 

2015. 99 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de 

Matemática) – Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. 

Legislação pertinente a EAA, acervo da Pró-

reitoria de Graduação da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (PR1-UFRJ) e documentos do 

arquivo morto do Instituto Federal de Educação 

do Campus São Paulo. 

07 SILVA, Sheila Siqueira da. A Escola de 

Aprendizes Artífices do Espírito Santo e a Rede 

Federal de Educação profissional (1909-1930). 

2013. 146 f. Dissertação (Mestrado em 

Educação) – Universidade Federal Do Espírito 

Santo, Vitória, 2013. 

Legislação referente às EAAs; relatórios do 

Ministério dos Negócios da Agricultura, 

Indústria e Comércio; relatórios e mensagens 

dos Presidentes do Estado do Espírito Santo; e 

documentos produzidos pela EAA-ES. 

08 ZANLORENSE, Maria Joselia. Educação para o 

Trabalho: a criação das Escolas Técnicas no 

Paraná (1900-1950). 2013. 122 f. Dissertação 

(Mestrado em Educação) – Universidade 

Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2013. 

Decretos, leis, dissertações e busca ao Arquivo 

Público Paranaense, Casa da Memória de 

Curitiba e Biblioteca Pública do Paraná. 

09 BARBARESCO, Cleber Schaefer. Saberes a 

ensinar aritmética na Escola de Aprendizes 

Artífices (1909-1937) lidos nos documentos 

normativos e livros didáticos. 2019. 183 f. 

Dissertação (Mestrado em Educação) – 

Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, 2019. 

Decretos, leis, relatórios de agentes públicos, as 

mensagens de governadores, editais públicos e 

livros analisados. 

Fonte: Elaboração dos autores (2019). 
 

Como podemos observar no Quadro 2, as fontes utilizadas nas pesquisas de 

dissertação acerca das EAAs – 1997-2019 – podem variar de diários de classes a decretos, 

dissertações, legislação referente às EAAs, relatórios do Ministério dos Negócios da 

Agricultura e até mesmo editais públicos. 

 
Quadro 2. Teses e fontes utilizadas nas pesquisas acerca das EAAs – 1997-2019 

Nº REFERÊNCIAS FONTES UTILIZADAS NAS PESQUISAS 
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01 BENTES, Arone Do Nascimento. O 

Patrimonialismo como Cultura 

Institucional no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do 

Amazonas – IFAM. 2015. 141 f. Tese 

(Doutorado em Educação) – Universidade 

Federal do Amazonas, Manau, 2015. 

Livros, leis, decretos e documentos (relatórios, 

regimentos, memorandos, Ata da reunião ordinária da 

Congregação da Escola Técnica de Manaus, em 1957). 

02 CANDEIA, Luciano. Mente amore pro 

patria docere: a Escola de Aprendizes 

Artífices da Paraíba e a formação de 

cidadãos úteis à nação (1909-1942). 2013. 

318 f. Tese (Doutorado em Educação) – 

Universidade Federal da Paraíba, João 

Pessoa, 2013. 

A análise da legislação disponível sobre educação 

profissional no período de criação das EAAs, 

remodelações e extinção destas. Relatórios de gestão, 

análise do acervo de fotografias da escola. Publicações 

das palestras que foram realizadas pelos professores da 

Escola nos anos de 1925 e 1936. A seleção de artefatos, 

tais como tesouras, máscaras medalhas e bandeiras, 

uma organização de um inventário do que existia, 

observando alguns documentos e discutindo a ausência 

de outros. 

03 CARVALHO, Marcelo Augusto Monteiro 

de. Nilo Peçanha e o Sistema Federal de 

Escolas de Aprendizes Artífices (1909 a 

1930). 2017. 304 f. Tese (Doutorado em 

História Econômica) – Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2017. 

Livros, periódicos e artigos, dissertações e teses, além 

de documentos referentes a EAA (diário oficial do 

estado de São Paulo, jornal, arquivos públicos do 

estado do São Paulo).  

04 MANSO, Edison de Almeida. O Instituto 

Federal De Educação Ciência e 

Tecnologia de Goiás: A Trajetória 

Histórica do Câmpus Goiânia. 2016. 353 

f. Tese (Doutorado em Educação) – 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 

Goiânia, 2016. 

Documentos de arquivos e entrevistas com ex-

diretores e ex-alunos. Relatório de gestão do ano 2001 

a 2014, livros, teses e dissertações de mestrado e 

artigos. Documentos em jornais e livros, tanto no 

Museu das Bandeiras e no Museu Frei Simão Dorvi, 

como na dissertação de mestrado do aluno Helvécio 

Goulart Malta de Sá. 

Fonte: Elaboração dos autores (2019). 
 

Como é possível observar no Quadro 2, as fontes utilizadas nas pesquisas de teses 

acerca das EAAs – 1997-2019 – podem variar entre livros, leis e decretos, documentos – 

como relatórios, regimentos, memorandos, entrevistas com ex-alunos, jornais, artigos, 

dissertações de mestrado – e até atas de reuniões. 

 

CONCLUSÕES 

Consideramos que os estudos sobre as Escolas de Aprendizes Artífices ainda são 

incipientes no âmbito da produção acadêmico-científica, podendo ser pesquisado sob 

diferentes enfoques e perspectivas, sendo, ao nosso ver, importante objeto de pesquisa 

alinhado aos objetivos do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional do 

IFRN – PPGEP/IFRN, especialmente após a criação da linha de pesquisa História, 

Historiografia e Memória da Educação Profissional.  
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Os resultados parciais encontrados em nossa pesquisa sobre as EAAs revelam-se 

como pertinentes referenciais para os levantamentos e as análises documentais e 

bibliográficos, sendo o IFRN, por exemplo, um campo vasto para aprofundar e ampliar 

os estudos e as pesquisas. 

Por fim, observamos que as ressonâncias acadêmicas sobre as EAAs têm 

rebatimentos em todas as regiões do país. Além disso, foram encontrados espaços de 

análise em 22 instituições no Brasil, bem como observamos que apenas 2 trabalhos 

tratavam da Escola de Aprendizes Artífices do Rio Grande no Norte, entretanto os 

arquivos delas não foram disponibilizados na plataforma, não sendo possível realizar 

nossa pesquisa em Gurgel (2007) e Silva (2016). 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO COM ALUNOS 

CONCLUINTES DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO 

 
Pablo Calegario1; Adilson Ribeiro de Oliveira2 

            

INTRODUÇÃO 

A Educação Profissional e Tecnológica (EPT), ao longo do tempo, vem sendo 

discutida e reformulada, com concepções que nem sempre estão voltadas para a 

adequação e a organização do sistema educacional brasileiro (MANFREDI, 2016). 

Percebe-se, assim, que, na esteira dessas reformulações, o conceito de EPT sofreu e sofre 

uma constante oscilação, proporcionando uma espécie de fragilidade estrutural. Tal fato 

é fruto, inclusive, de políticas públicas que muitas vezes não são coerentes com as 

abordagens da educação profissional propostas pelos teóricos, proporcionando como 

consequência uma falta de entendimento sobre a EPT quanto à sua concepção, 

metodologia e objetivos.  

Mediante este cenário, o presente estudo busca entender um pouco sobre as 

representações sociais (RS) de alunos concluintes no Ensino Médio Integrado (EMI) 

acerca de EPT, com o intuito de procurar compreender se estão voltadas à formação para 

o mercado de trabalho, à formação humana ou a outra finalidade. Espera-se, em 

consequência, um melhor entendimento de aspectos envolvidos na questão estudada, 

permitindo reflexões que contribuam para a construção de caminhos profícuos para a 

compreensão das limitações, das possibilidades e dos desafios relacionados à EPT na 

contemporaneidade. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para dar conta de uma investida que possui como objetivo identificar e analisar 

as RS de EPT de alunos concluintes no EMI, amparamo-nos na fundamentação teórica 

da própria EPT e da Teoria das Representações Sociais (TRS), de Serge Moscovici 

(2015). 

 

Educação Profissional e Tecnológica: direcionamento teórico-conceitual  

 
1Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, IFMG, 

pablo.calegario@educacao.mg.gov.br  
2 Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, IFMG, adilson.ribeiro@ifmg.edu.gov   
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O campo de interesse para o desenvolvimento deste estudo é a Educação 

Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio, ancorada em concepção de EPT que 

leva em conta prioritariamente a formação integral e humanística, ou seja, a educação que 

contribui para o desenvolvimento pleno do indivíduo, não se restringindo somente às 

funções ocupacionais de trabalho, mas também, e principalmente, à criação de condições 

para a vida em sociedade de forma participativa e crítica (RAMOS, 2017).      

Compreender e discutir a EPT sob este olhar é parte importante para a 

desconstrução da ideia de que a EPT está limitada à formação de técnicos, entendendo-a 

como caminho para a formação de cidadãos críticos e conscientes de sua ação no mundo.  

 

A Teoria das Representações Sociais: direcionamento na busca por sentidos 

As RS são teorias do senso comum produzidas coletivamente nas interações 

sociais, resultado da interação e da comunicação, cada qual no seu tempo, cultura e espaço 

específicos, a fim de transformar o que é estranho em familiar, estabelecendo uma ordem 

que possibilita que os indivíduos possam se orientar. Entre os propósitos da Teoria de 

Moscovici, está a tentativa de conhecer a relação entre indivíduo e sociedade na 

constituição do conhecimento em meio ao grupo social (MOSCOVICI, 2015). 

E é o que buscamos em nossa proposta investigativa: interessa-nos saber como os 

alunos compreendem a EPT, de modo a suscitar o debate sobre como esse conhecimento 

pode influenciar o modo de ser do grupo de estudantes e da própria instituição e, em 

consequência, contribuir para a constituição de uma EPT que realmente se volte para a 

formação integral e emancipadora. Diante dessa perspectiva, e como possibilidade de 

entender as RS, com base na TRS, aprofundamos os estudos com auxílio da teoria de 

Jean-Claude Abric (2003), a chamada Teoria do Núcleo Central (TNC). 

 

A Teoria do Núcleo Central: articulação complementar na busca por 

representações 

Com o objetivo principal de identificar como se organiza uma representação do 

ponto de vista sociocognitivo, Abric (2003) privilegia a dimensão cognitiva das RS, a 

partir de um enfoque estrutural. Para o autor, a organização interna das RS gira em torno 

de dois sistemas: um núcleo central (NC) e um núcleo periférico (NP). Um NC, coerente, 

estável, determinado, consensual, que seria elemento fundamental responsável pela 
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organização e significação da representação, e um NP flexível, evolutivo, sensível às 

mudanças imediatas no contexto. 

 Apoiando-nos no autor da teoria, acreditamos que é preciso identificar e 

compreender 

os elementos desses sistemas, o que permitirá uma percepção das representações do grupo 

social e, assim, uma reflexão sobre elas, de modo a se construir um quadro de referência 

que possibilite uma melhor compreensão do fenômeno. 

 

METODOLOGIA 

Este estudo é de natureza exploratória3 e de cunho fundamentalmente 

interpretativo. 

Para a coleta de dados foram utilizados um questionário sociocultural e um 

questionário de Teste de Associação Livre de Palavras (TALP), que consistiu em solicitar 

ao aluno concluinte do EMI que escrevesse cinco palavras que viessem imediatamente à 

lembrança a partir do termo indutor “Educação Profissional e Tecnológica”. Em 

seguida, solicitou-se que o aluno elegesse dentre as palavras evocadas a que julgasse ser 

a mais importante e escrevesse uma frase justificando a importância dada à palavra. A 

pesquisa foi realizada no ano de 2020, em uma escola de Minas Gerais pertencente à Rede 

Federal de EPT brasileira. Participaram da pesquisa 60 alunos concluintes regularmente 

matriculados no terceiro ano do EMI dos cursos de Informática, de Administração e de 

Metalurgia.  

Os dados foram analisados com o auxílio do software Ensemble de Programmes 

Permettant l’Analyse des Evocations (EVOC), utilizando os subprogramas LEXIQUE, 

TRIEVOC, NETTOIE, RANGMOT e RANGFRG do EVOC 2005. Após processamento 

dos dados no EVOC, foi composto um quadro de quatro casas organizado por eixos, 

conforme se ilustra a seguir: 

 
 

 

 

 

3 Trata-se de um recorte de pesquisa mais ampla, desenvolvida no âmbito do Programa de Mestrado 

em Educação Profissional e Tecnológica – ProEPT do IFMG – Campus Ouro Branco, e na qual se 

investigam as representações de EPT de estudantes ingressantes e de estudantes concluintes do EMI. 
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Quadro 1 - Organização estrutural do quadro de quatro casas 

1º Quadrante – Núcleo Central 2º Quadrante – 1ª periferia 

Corresponde ao possível ou provável NC das 

representações 
Elementos periféricos mais importantes 

3º Quadrante – Zona de Contraste 4º Quadrante – Sistema Periférico 

Expressões ditas mais prontamente e com uma frequência 

mais baixa 
Elementos menos frequentes e menos 

importantes 

Fonte: Elaborado pelos autores com base na proposta de Abric (2003). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O conjunto das evocações dos participantes da pesquisa a partir do termo indutor 

“Educação Profissional e Tecnológica” constituiu-se em um corpus de análise com total 

de 278 palavras evocadas, sendo que, desse total, 146 eram distintas entre si. Observe-se 

o quadro a seguir, em que se apresentam os quantitativos das evocações: 

 
Quadro 2 – Organização estrutural da RS acerca de EPT dos alunos concluintes do EMI 

Elementos Centrais      Elementos periférico (1ª Periferia) 
              FREQUÊNCIA>= 7 

RANG< 2,5 
F OME            FREQUÊNCIA>= 7 

RANG>= 2,5 
F OME 

conhecimento 13 2,462 Emprego 8 3,375 
futuro 7 2,143 formação  11 3,273 
importante  16 1,750 Oportunidade 12 3,167 
qualidade 10 2,400 Trabalho 7 3,286 

Zona de Contraste Elementos Periféricos (Última Periferia) 
FREQUÊNCIA< 7 

RANG< 2,5 
F OME FREQUÊNCIA< 7 

RANG >= 2,5 
F OME 

escola 4 1,750 Aprendizagem 3 4,000 
essencial 6 2,333 Credibilidade 5 2,600 
faculdade   3 1,667 Desenvolvimento 3 3,000 
necessaria 3 1,667 dificil     3 2,667 
pesquisa 5 1,200 Educação 3 3,000    

Ensino 3 2,667    
escolha  3 3,333    
interessante   3 3,333    
profissional   4 3,250 

Legenda: 
F = Frequência de palavras;  
OME = Ordem Média de Evocação 

Fonte: Dados gerados pelo EVOC 2005. 
 

Os dados apresentados apontam os termos “conhecimento”, “futuro”, 

“importante” e “qualidade” no primeiro quadrante superior esquerdo, indicando a 

centralidade da significação da EPT. No segundo quadrante (primeira periferia), 
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aparecem os termos “emprego”, “formação”, “oportunidade” e “trabalho”. No terceiro 

quadrante (Zona de Contraste) encontramos as expressões “escola”, “essencial”, 

“faculdade”, “necessária” e “pesquisa”. No quarto quadrante (última periferia), 

compondo a significação, surgem os elementos “aprendizagem”, “credibilidade”, 

“desenvolvimento”, “difícil”, “educação”, “ensino”, “escolha”, “interessante” e 

“profissional”. Avaliando em conjunto os elementos do NC e do NP, percebe-se que os 

alunos concluintes do EMI consubstanciam uma representação de EPT ancorada em duas 

dimensões: a dimensão normativa e a dimensão funcional da representação social 

(MENDONÇA; LIMA, 2014). 

A dimensão normativa corresponde a uma parte da representação social que forma 

um conjunto de ideias afetivas e avaliadoras. Evidenciamos essa dimensão por meio das 

palavras “importante”, “qualidade”, “essencial”, “necessária”, “difícil”, “credibilidade” e 

“interessante”. Percebemos, por meio dessas expressões, que a maioria do grupo atribui 

uma significação positiva em relação ao termo indutor. Nessa dimensão, observamos, 

ainda, a atribuição do sentido negativo por meio da expressão “difícil”. O sentido 

atribuído a EPT como “difícil” gira em torno do reconhecimento das adversidades do 

percurso acadêmico. A justificativa a seguir evidencia tal representação:4 

  
Esforço - pois a EPT junto com o ensino médio exige muita dedicação e responsabilidade, 

principalmente por ser difícil lidar com as matérias. (P.34) 
  

Na dimensão funcional da representação, temos as expressões: “emprego”, 

“formação”, “oportunidade”, “trabalho”, “futuro”, “escolha”, “educação”, “ensino”, 

“escola” e “faculdade”. Nessa dimensão, encontramos elementos que descrevem e 

caracterizam o objeto para o grupo. Os elementos dessa dimensão fazem emergir uma 

representação de EPT como possibilitadora de ascensão social garantida por uma 

“formação” que, como consequência, propiciará no “futuro” dos alunos melhores 

“oportunidades”, sejam elas de “emprego”, de “trabalho”, sejam de entrada na 

“faculdade”. O excerto abaixo evidencia essa representação. 

 Oportunidade - Oportunidade de conseguir uma boa formação e, posteriormente, uma boa 

vaga no mercado de trabalho ou entrar na faculdade. (P.15) 

4As justificativas dos participantes foram transcritas literalmente e apresentadas em itálico, identificadas 

pela letra P (Participante) acompanhada de um número, que indica a ordem em que o estudante entregou 

o questionário. O negrito visa a destacar elementos, trechos, aspectos postos em exame. 
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Os dados apresentados vão ao encontro dos achados de Torinelli (2019), quando 

a autora apresenta em suas discussões a conclusão de que os alunos possuem a expectativa 

ao término do EMI de conseguirem um bom emprego, o que, a nosso ver, configura uma 

representação solidamente difundida na nossa sociedade. 

A perspectiva de formação expressada pelos participantes da pesquisa faz emergir 

representações ancoradas em duas concepções: uma de viés profissionalizante e outra de 

formação crítica do sujeito. Podemos observar essa última concepção de formação por 

meio da justificativa que se segue: 

  
Formação - Crítica no sentido de experienciar essa educação como fundamental para o desenvolvimento 

de uma consciência crítica. (P.03) 
  

Vale destacar que esse sentido de formação exemplificado na justificativa de P.03 

alinha-se à concepção de formação preconizada pelos estudos em EPT e assumida neste 

estudo, cuja direção converge para a concepção de formação integral do sujeito. Por fim, 

vale lembrar, corroborando os achados deste estudo, que essas representações alimentam 

práticas, que, por sua vez, são orientadas pelas próprias representações, em processo 

contínuo e circular de retroalimentação, conforme foi ilustrado em pesquisa de Oliveira 

(2017). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, ficou evidenciado por meio da análise das dimensões normativa e 

funcional que os participantes da pesquisa possuem uma representação social de EPT 

como possibilitadora de ascensão social garantida por meio de uma “formação” crítica ou 

profissionalizante de “qualidade” que, como consequência, propiciará no “futuro” 

melhores “oportunidades”, sejam elas de “emprego”, de “trabalho”, sejam elas de entrada 

na “faculdade” para a continuação dos estudos.  

Nessa perspectiva, indicamos a necessidade de continuação e avanço nos estudos 

acerca das representações sociais de EPT, o que certamente propiciará importantes 

revelações a respeito da temática e possibilitará reflexões também importantes para a 

consolidação de uma EPT realmente integradora e emancipadora.  
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ENSINO DE HISTÓRIA E PRÁTICAS DE LAZER: OS JOGOS EM SALA DE 

AULA  
          

Alba Cristina Couto dos Santos Salatino1; Camila da Silva Ramalho2; Mikael Moura da Silva3 

            

INTRODUÇÃO 

Apresentamos resultados parciais do projeto de pesquisa desenvolvido no período 

entre setembro de 2020 e março de 2021. O projeto Ensino de História e Práticas de 

Lazer: os jogos em sala de aula4 objetiva contribuir na aprendizagem por meio do prazer 

da vivência do e no conteúdo. Entendemos o lazer como método, “como veículo de 

educação, considerando suas potencialidades para o desenvolvimento pessoal e social dos 

indivíduos” (SILVA; RAPHAEL; SANTOS, 2006, p. 123). 

O projeto foi motivado a partir da escuta de educandos do IFRS — Campus 

Restinga que relataram, durante os atendimentos de organização de estudos na Orientação 

Estudantil, não terem tido a experiência de ter aulas de História nas escolas públicas que 

estudaram — por diversos motivos, que incluem greves, precarização de recursos e 

salários na educação—ou, de se sentirem com déficit no conhecimento histórico, quando 

da apresentação do conteúdo em sala de aula. Ainda, por muitas vezes, os estudantes 

refletiram sobre o conhecimento histórico ser acessado apenas no ensino formal, 

escola/sala-de-aula/professor, sobretudo, no ensino médio, e que isso, portanto, não seria 

o suficiente para compreender, relacionar e comparar realidades no tempo-espaço.  

Entendemos que todas essas inquietações dos estudantes revelam, de alguma 

forma, as dificuldades enfrentadas no ensino de História, em nossa região, que possibilite 

“um pensar historicamente, além do reconhecimento formal de causa e efeito de 

acontecimentos e experiências do passado” (GIACOMONI; PEREIRA, 2018, p. 12 – 

13).  

Assim, a partir de análises empíricas se constituiu o objetivo central do projeto no 

qual busca incentivar o interesse do estudante pelo aprendizado de História, mostrando a 

 
1Profa. Dra. em História, IFRS, coordenadora do projeto, alba.salatino@ifrs.edu.br 
2Profa. Esp. em História. Mestranda em ProfEPT no IFRS-Porto Alegre, IFRS- campus Restinga, 

orientadora do projeto,  camila.ramalho@restinga.ifrs.edu.br 
3Estudante do Técnico em Lazer Integrado ao Ensino Médio, IFRS-  campus Restinga, bolsista BICET- 

IFRS, 10140099@restinga.ifrs.edu.br 
4Submetido ao Edital IFRS nº 64/2019- Fomento interno para projetos de pesquisa e inovação 2020/2021 

e Edital Campus Restinga nº 035/2019- Propostas contempladas com bolsas e AIPTC. 

mailto:camila.ramalho@restinga.ifrs.edu.br
mailto:10140099@restinga.ifrs.edu.br
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importância deste componente curricular para a construção e fortalecimento da cidadania 

e identificação dos usos de imaginários sociais e narrativos do passado. Especificamente 

buscamos: 1. Fomentar a ludicidade na sala de aula, mediante o uso de jogos didáticos no 

ensino de História; 2. Produzir material didático-pedagógico com recortes de períodos 

históricos, protagonizando sujeitos historicamente marginalizados, evidenciando o ensino 

democrático e plural; 3. Contribuir no diálogo  sobre as possibilidades de ensino de 

História; 4. Problematizar a narrativa histórica, enfatizando a existência de disputa, 

mediante ampla divulgação do jogo produzido. 

  A execução deste estudo é uma forma de colaborar com os professores de 

História em responder questões que tanto nos incomodam, “como encantar os estudantes 

com uma aula de História? ”Quando o meu aluno aprendeu, afinal? O estudo da História 

na Educação Profissional ainda precisa ser estimulado, no sentido de sua importância, 

para que se amplie a compreensão sobre a indissociabilidade do conhecimento 

profissional e cidadão.  

Observamos, especialmente quanto aos estudantes do segundo e terceiro anos5, a 

pertinência de um questionamento: para quê estudar História? Nossa hipótese em relação 

a essa indagação diz respeito às motivações da conjuntura atual, local, nacional e 

internacional. O avanço de ideologias que negam experiências do passado e se esforçam 

em realizar revisionismos, ao lado de ações coletivas que enfatizam os direitos humanos 

e o não ao racismo, sexismo e qualquer forma de discriminação, podem impactar a 

compreensão do passado e suas implicações no processo de aprendizagem em História. 

Também, esses fatores podem contribuir para a negação de fatos históricos já em curso, 

na História do Tempo Presente. Nesse sentido, pensar historicamente é, mais do que 

nunca, necessário. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Paulo Freire nos lembra que ensinar exige riscos e a rejeição de qualquer forma 

de discriminação. “Faz parte igualmente do pensar certo a rejeição mais decidida a 

qualquer forma de discriminação. A prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero 

5 O projeto de pesquisa aqui apresentado teve a participação, como bolsistas, das estudantes do 3º ano 

do curso Técnico em Lazer Integrado ao Ensino Médio, Isla Dhariane da Silva Henrique e Brenda dos 

Santos Moraes. 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia” (FREIRE, 

1996, p. 36).  

 

A literatura, as rodas cantadas, as receitas de comidas típicas, as apresentações 

artísticas, danças, rodas de conversa, brincadeiras, músicas, podem ampliar a visão de 

todos para uma educação que valoriza, respeita e dá o direito à diversidade. O lazer, 

expressado em nosso estudo pelo jogo, auxilia no que se refere em dar aos estudantes a 

educação que eles merecem, isto é, com interação, vivência e “curadoria”. (CORTELA, 

2015). “Podemos ensinar de um jeito que transforma a consciência, criando um clima de 

livre expressão que é a essência de uma educação em artes liberais verdadeiramente 

libertadora”. (HOOKS, 2017, p. 63).  

A partir do exposto, reafirmamos o lazer como método para promover 

desenvolvimento integral e interdisciplinar (ANDRADE; MARCELLINO, 2013), ante 

um ensino que, reiteradamente, se faz conteudista e tecnicista na Educação Profissional 

por motivação profusa. De acordo com André Andrade e Nelson Marcellino (2013), as 

possibilidades educacionais do lazer, da realidade vivida, denunciada ou reconhecida, 

podem fornecer uma prática pedagógica de qualidade. Educadores e educadoras têm 

refletido sobre os caminhos de ensinar, o uso de jogos como aliados na aprendizagem, em 

diferentes áreas do conhecimento (SANTOS; ORTEGA; QUEIROZ, 2010;  PARDAL; 

SCHIMIGUEL; NIERO, 2013) e, especificamente na disciplina de História 

(FERMINIANO, 2012; GIACOMONI; PEREIRA, 2018). Nossas reflexões são um 

convite. 

METODOLOGIA 

Utilizamos neste período de execução do projeto de pesquisa, fundamentalmente, 

a revisão bibliográfica, sobre ensino de História, ensino com jogos e análise de 

documentos institucionais.  

Recriamos o jogo Cara a Cara6 para nossos fins. O jogo foi elaborado no estilo do it 

yourself e nomeamos nossa versão de Acadêmicas Femininas. O grande tema do jogo é o 

período da Guerra Fria.  

6 O projeto de pesquisa aqui apresentado teve a participação, como bolsistas, das estudantes do 3º ano 

do curso Técnico em Lazer Integrado ao Ensino Médio, Isla Dhariane da Silva Henrique e Brenda dos 

Santos Moraes. 
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O jogo foi composto a partir de uma escolha de gênero e diversidade racial. Ao 

total reunimos quinze (15) mulheres intelectuais e ativistas, inseridas no tema do jogo 

proposto. Utilizamos no modelo apresentado abaixo oito (08) personagens em cada 

tabuleiro, são elas: Angela Davis, Dorothy Johnson Vaughan, Gladys West, Katherine 

Goble Johnson,  Marie Van Brittan Brown, Nise Magalhães da Silveira, Rosa Parks e 

Valentina Tereshkova. As outras sete (7) personalidades são Gioconda Belli, Margarete 

Hearfield, Maya Angelou, Mary Beatrice Davidson, Mary Jackson, Shirley Ann Jackson 

e Valerie Thomas. Assim, o jogo apresenta variações como: 1. Número de personagens 

por jogo; 2. Personagens iguais para os dois tabuleiros do jogo; 3. Personagens diferentes 

em cada tabuleiro do jogo. 

As regras do jogo são as mesmas do original: cada jogador ou dupla retira uma 

carta/personagem do maço de cartas. Devem fazer perguntas objetivas sobre as 

características físicas do personagem retirado pelo adversário como, por exemplo, o 

comprimento do cabelo, se usa óculos, ou se usa cachecol. Quem descobrir mais 

personagens vence o jogo, se errar, tentando descobrir as pistas do adversário, perde a 

partida e o adversário marca um (01) ponto. Adaptamos as perguntas para: qual a 

profissão? O que inventou? Ganhou algum prêmio? Perguntas relacionadas às suas 

histórias de vida e contribuições à ciência e ativismo em movimentos sociais. 

  Figura 01: Jogo Cara a Cara 
 Acadêmicas Femininas – Guerra Fria 

 
  Fonte: Autores  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

O período de Guerra Fria (1945-1991/ 1947-1991) foi escolhido por contemplar 

além do evento, uma série de eclosões de governos ditatoriais na América Latina, 

movimentos por direitos civis, de gênero e avanço de tecnologias. É um período de grande 

efervescência no século XX, listado frequentemente, quase que obrigatoriamente, em 

vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).7 

Tivemos como ideia inicial, realizar a aplicação de um questionário com os 

estudantes do ensino médio integrado sobre o ensino de História, no ensino fundamental, 

e também as impressões atuais em relação a este componente curricular. Esta parte da 

metodologia, que nos forneceria dados quantitativos e qualitativos, não foi possível 

realizar, por questões técnicas. A adequação do questionário, previsto de forma 

presencial, para a forma virtual (por conta do acometimento da pandemia de Covid-19),e 

a submissão e a aprovação do projeto na Plataforma Brasil, tornou inviável a realização 

do questionário no tempo de execução do projeto. Assim, também, a aplicação do jogo 

com os estudantes e professores ainda não foi executada. Acreditamos que a aplicação e 

análise das respostas dos estudantes nos auxiliarão na compreensão da pergunta, por que 

tenho que estudar História no meu curso técnico? 

 
                                 Figura 02: Modelo de card do jogo Acadêmicas Femininas 

 
Fonte: Autores 

Na análise realizada nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) verificamos que 

a matriz curricular não permite mais de um período de aula de História, como, por 

7 O conteúdo pode ser contemplado na Matriz de Referência de Enem, por exemplo, na competência de 

área 5:  “utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da 

cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade”. Instituto 

Nacional  de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(https://download.inep.gov.br/download/enem/matriz_referencia.pdf). 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

exemplo, os cursos técnicos integrados ao ensino médio de Informática e Eletrônica. E 

pode ocorrer de não haver esse componente curricular em todos os anos de formação, 

como, por exemplo, no curso de Lazer. Esses dados nos instigam a pensar o quanto essa 

realidade pode prejudicar na formação do pensamento e cidadania crítica do estudante, 

bem como, impactar no reconhecimento dos usos do passado. 

 Destacamos a análise feita no curso de Lazer que há uma matriz curricular 

integrada. Ciências Humanas é o componente curricular ofertado durante os três (3) anos 

de formação no curso, no qual a História estaria contemplada.  Contudo, identificamos 

que o curso ainda está na “travessia” (MOURA, 2013) para um currículo integrado, tendo 

em vista que ainda ocorre uma divisão entre as disciplinas que compõem o componente 

curricular.  

 

CONCLUSÕES 

Os resultados parciais do estudo nos mostram que ainda enfrentamos muitos 

desafios estruturais para o ensino de História, mais evidentes em cursos de educação 

profissional. Há um trabalho acadêmico considerável que pensa e experimenta os 

benefícios do jogo em sala de aula e nos agregamos a essa motivação. Evidenciamos o 

lazer como uma ferramenta que traz diferentes possibilidades para a ação pedagógica, 

inclusive, no ensino de História. O lazer como um campo específico da experiência 

humana, que inclui liberdade de escolha, criatividade e intelectualidade. 
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PROCESSO DE ENSINO E APROPRIAÇÃO DE LINGUAGENS MIDIÁTICAS: 

O DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES COMUNICATIVAS NA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 
Hericley Serejo Santos1; Ana Maria Leite Lobato2 

 

 
INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem o objetivo de discutir as contribuições do processo de ensino e 

apropriação de linguagens midiáticas para a formação profissional, crítica e cidadã de 

jovens marajoaras do Ensino Médio Integrado (EMI). A trajetória da Educação 

Profissional e Tecnológica brasileira é marcada por políticas educacionais que ora 

reforçam a dualidade estrutural, ora buscam promover uma formação integrada 

(GRABOWSKI; KUENZER, 2016). Sob esta segunda perspectiva, em que a categoria 

trabalho é problematizada a partir de uma dimensão ontológica (FRIGOTTO, 2009), é 

que reconhecemos a incipiência do debate numa perspectiva crítica sobre a apropriação 

das linguagens midiáticas no EMI no contexto da pesquisa. Diante disso, propomos a 

seguinte questão: Como uma intervenção, realizada por meio de um processo de ensino, 

poderá contribuir para a formação profissional a partir da apropriação de linguagens 

midiáticas? A hipótese que apontamos é que essa apropriação por parte dos discentes 

poderá ocorrer através de processo de ensino na dimensão comunicacional, sob a 

perspectiva da Educomunicação, enquanto campo de interface entre a Educação e a 

Comunicação (SEREJO SANTOS; LOBATO; SANTOS, 2021), uma vez que a 

comunicação compõe a referida categoria (NOSELLA, 2007). 

Pautados na dialogicidade freiriana (FREIRE, 1996) e em uma aprendizagem 

significativa (MOREIRA, 2010), apontamos os seguintes objetivos específicos: a) 

destacar os elementos comunicacionais presentes em práticas educativas desenvolvidas a 

partir de capacidades comunicativas; e b) refletir sobre a apropriação de linguagens 

midiáticas como um meio para o usufruto do direito à comunicação e ao exercício da 

cidadania em diferentes frentes. 

 
1 Mestre em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Pará (IFPA), hericley.serejo@ifpa.edu.br. 
2 Doutora em Educação Brasileira (PPGE/UFC), Professora Titular no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), ana.lobato@ifpa.edu.br. 
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Diante disso, propusemos e desenvolvemos um processo de ensino e apropriação 

de linguagens midiáticas a partir da abordagem de capacidades comunicativas. São os 

resultados da aplicação desse processo que buscamos, brevemente, compartilhar neste 

trabalho. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O amplo acesso às informações, mesmo diante das desigualdades 

socioeconômicas, tem impactado uma enorme parcela dos estudantes brasileiros. O 

surgimento das fake News, nesse contexto, corrobora a identificação de fragilidades em 

nosso sistema educacional em relação a capacidades comunicativas, como a Leitura 

Crítica da Mídia (SEREJO-SANTOS, 2019). 

Na perspectiva da Educomunicação, para além dessa leitura, faz-se necessário 

desenvolver capacidades que encorajem os discentes a se apropriarem de linguagens 

midiáticas, antes reservadas aos meios de comunicação de massa (SOARES, 2011), e a 

usufruirem do direito à comunicação, a exemplo dos movimentos sociais brasileiros que 

reverberaram suas necessidades e reinvindicações por meio de mídias alternativas a partir 

da década de 70 (PERUZZO, 2007). A compreensão de tais linguagens, no entanto, 

corresponde a uma limitação de nosso trabalho, mas aqui as consideraremos como o 

conjunto de elementos das linguagens comunicacionais peculiares a cada tipo de mídia 

(SEREJO-SANTOS; LOBATO, 2021). 

O desenvolvimento de capacidades comunicativas pode ocorrer por meio de 

projetos educomunicativos (KOFFERMANN, 2018), que proporcionem a incorporação 

de elementos comunicacionais a práticas educativas, a partir de processos de ensino 

(LIBÂNEO, 2017) que tenham como centralidade a participação ativa e autonomia dos 

discentes envolvidos.  

Para incorporarmos as linguagens midiáticas no processo de ensino, a partir das 

contribuições de Almeida (2016), em nossa intervenção vislumbramos quatro 

capacidades comunicativas, tendo como intencionalidade pedagógica: o desenvolvimento 

da leitura crítica da mídia (Capacidade de Leitura Crítica); a convivência com os meios 

de comunicação (Capacidade de Identificação das Linguagens); e a aprendizagem sobre 

o processo de produção de conteúdos midiáticas nos formatos de som, texto e imagem 

(Capacidade da Compreensão e da Expressão). Acreditamos que o desenvolvimento 
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dessas capacidades seja uma das formas de proporcionar a apropriação das linguagens 

midiáticas aos discentes da EPT para que tanto usufruam do direito à comunicação, 

enriquecendo o exercício da cidadania em diferentes frentes, quanto contribuam para as 

relações e objetivos ligados ao mundo do trabalho. 

 

METODOLOGIA 

Neste estudo, utilizamos como procedimentos a revisão bibliográfica e a análise 

dos dados advindos da pesquisa empírica, segundo Oliveira (2010) e Creswell (2003).  A 

pesquisa empírica foi desenvolvida a partir de procedimentos metodológicos da Pesquisa-

Ação (CHISTÉ, 2016), durante o período de 2019/2020, com nove encontros em sala de 

aula. 

 
Quadro 01: Os procedimentos metodológicos no processo de ensino de linguagens midiáticas 

Intervenção 

em Sala 
Procedimentos Fases da Pesquisa-Ação 

Capacidades 

comunicativas 

1º Encontro 
Apresentação do Projeto 

aos discentes 

Identificação 

das situações 

iniciais 

Avaliação 

dos 

resultados 

obtidos 

- 

2º Encontro 
Elaboração do Contrato 

de ação coletiva e 

Planejamento das ações 

Planejamento 

das ações 
- 

3º Encontro 

Reflexão sobre os meios 

de comunicação e seus 

impactos (fake News e 

memes) 

Realização das 

atividades 

previstas 

Leitura Crítica 

4º Encontro 
Identificação das 

diferentes linguagens 

midiáticas 
Identificação 

5º Encontro 
Apresentação de 

aplicativos para a 

produção de mensagens 
Compreensão 

6º Encontro 

Definição do tema e 

conteúdo das mensagens 

a serem produzidas, 

com preenchimento dos 

roteiros 

Expressão 

7º Encontro 
Autorreflexão sobre a 

importância da 

produção da mensagem 
Expressão 

8º Encontro 
Produção efetiva das 

mensagens pelos 

participantes 
Expressão 
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9º Encontro 

Compartilhamento das 

percepções, dificuldades 

e oportunidades de 

melhoria 

Avaliação dos resultados 

obtidos 
- 

Fonte: Própria (2021). 

Participaram 30 estudantes da turma do 2º Ano do Curso Técnico em Informática 

Integrado ao Ensino Médio, do Instituto Federal do Pará, Campus Breves, localizado no 

município de Breves (PA), na mesorregião do Marajó, os quais responderam a entrevistas 

semiestruturadas e a formulários eletrônicos.  

Ao final do processo, realizamos uma plenária avaliativa (CHISTÉ, 2016), base 

para a obtenção de dados, associada à observação participante (OLIVEIRA, 2010) e às 

anotações do diário de campo (FRANCO, 2005). A interpretação dos dados foi realizada 

à luz da teoria fundamentada de Strauss e Corbin (2008) e pautada nas orientações de 

Creswell (2007). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Duas categorias empíricas foram identificadas: o Protagonismo e a 

Aprendizagem. Em cada uma, destacamos uma Unidade de Análise (UA): Participação 

Ativa, na primeira, e Linguagens Midiáticas, na segunda. 

A UA Participação Ativa diz respeito à maneira como os discentes perceberam 

sua colaboração e contribuição no processo de ensino. A Estudante E2, por exemplo, 

afirmou que gostou da metodologia adotada por “deixar a gente mais à vontade”; “Eu 

aprendi a trabalhar com outras pessoas”, ressaltou a Estudante E13. As falas demonstram 

a relevância da participação ativa no desenvolvimento e construção colaborativa do 

processo de ensino, pontuando a importância da autonomia dos alunos em ações que são 

essenciais no mundo do trabalho. Os estudantes trataram ainda sobre interatividade: “deu 

espaço para as pessoas se comunicarem” (Estudante E2), destacando os “trabalhos em 

equipe” e denunciando que não costumam ter “essa comunicação um com o outro” 

(Estudante E7). Os depoimentos evidenciam que a interação contribuiu diretamente para 

o comprometimento dos participantes.  

 Na UA Linguagens Midiáticas, os estudantes declararam a relevância do conteúdo 

para a formação profissional, “principalmente nesse contexto que a gente tá vivendo 

[popularização da internet]” (Estudante E15), e assumiram que conseguiram “pegar boa 
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parte” delas por estarem atreladas “ao público jovem” (Estudante E18). Outros afirmaram 

que “deu pra saber o que são” e “quais são os objetivos de cada forma de linguagem” 

(Estudante E6), com destaque à linguagem radiofônica promovida pelo podcast: “eu já 

tinha escutado falar, mas eu não sabia e eu achei bastante interessante” (Estudante E12). 

A descoberta do conceito e prática de tais linguagens em ambientes virtuais em que os 

discentes já se encontram reforça a necessidade de serem abordadas na formação 

profissional desses jovens, tanto pela importância de se aproximar as gerações na relação 

entre professor e aluno, quanto pelo potencial de viabilizarem o exercício da cidadania 

por meio do usufruto do direito à comunicação. 

As capacidades comunicativas também apareceram associadas às linguagens 

midiáticas, com destaque às fake News. Objeto de atenção dos participantes nas 

entrevistas e nos formulários online, elas compuseram a Capacidade Comunicativa da 

Leitura Crítica e reforçaram os cuidados dos discentes com o tema: “a gente precisa 

pesquisar a fundo sobre o que a gente compartilha [...] nas redes sociais” (Estudante E3). 

Os aplicativos apresentados na Capacidade Comunicativa da Compreensão e da 

Expressão também se demonstraram relevantes aos alunos: “Tinha aplicativos [...] que eu 

também não conhecia e que eles podem me ajudar [...] em algum trabalho futuro” 

(Estudante E9). A aprendizagem dessas capacidades apontou para o início de um processo 

de apropriação, no qual, para o Estudante E16, “cada etapa foi essencial [...] para o nosso 

desenvolvimento”, o que ratificou nossa hipótese, devido aos resultados terem tornado 

possível a apropriação das linguagens midiáticas por parte dos discentes a partir do 

processo de ensino desenvolvido sob a perspectiva educomunicativa. 

 

CONCLUSÕES 

Considerando a questão e os objetivos, destacamos os elementos comunicacionais 

e as linguagens midiáticas no processo de ensino e apropriação, as quais foram relevantes 

e despertaram nos estudantes situações relacionadas ao convívio com os meios de 

comunicação na realidade material e virtual. A perspectiva educomunicativa promoveu 

um protagonismo que foi primordial para o trabalho em equipe, tão necessário no mundo 

do trabalho. E a aprendizagem, a partir da percepção dos educandos, se configurou em 

uma referência para a realização de atividades que poderão perpassar as mais variadas 
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disciplinas e finalidades, reforçando o caráter interdisciplinar das práticas 

educomunicativas. 

Percebemos que as capacidades comunicativas trabalhadas apresentaram um 

significativo potencial de contribuição para a formação profissional, crítica e cidadã dos 

discentes, uma vez que: despertaram os estudantes para necessidades voltadas ao mundo 

do trabalho; proporcionaram subsídios para uma leitura crítica das informações 

veiculadas pelas diferentes mídias; e deram condições de usufruírem do direito à 

comunicação ao darem acesso a conhecimentos sobre os processos de criação, edição e 

veiculação de conteúdos midiáticos. 
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A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICA: 

CONHECENDO O PERCURSO E COMPREENDENDO OS CONCEITOS 
          

Vanderlei Francisco de Lima1; Maria Genira de Carvalho2 
           

INTRODUÇÃO 

Como bem sabemos, avaliar é uma ação que sempre esteve e continua presente 

vida do homem e nas práticas sociais, quer seja na ou fora da escola. Diariamente as 

pessoas estão sempre fazendo juízos de valor sobre suas decisões e avaliando suas 

escolhas, ou até mesmo determinado produto ou serviço e, dessa forma, adotam critérios, 

por exemplo: bom, ruim, péssimo, ótimo, excelente, (in)satisfatório, correto e errado. 

Conceitos como esses fazem parte da avaliação partindo de uma premissa ou abordagem 

mais geral. Assim como a avaliação pode ser um instrumento positivo, ela também 

pode  gerar resultados negativos dependendo de como e por que estar sendo usada. É 

partindo dessa premissa que propomos discutir, neste trabalho, o tema da avaliação da 

aprendizagem através de uma breve discussão no contexto da história da educação, 

compreendendo sua finalidade, alguns métodos adotados, sujeitos envolvidos nesse 

processo e suas implicações. O interesse em pesquisar sobre esse tema surgiu da 

necessidade de compreender sobre a função da avaliação (da aprendizagem) à luz da 

história da educação e seus reflexos nas práticas de ensino e consequentemente nas 

práticas sociais, ou seja, fora do contexto escolar. Partindo desse enfoque, buscaremos 

responder às seguintes questões de pesquisa: Qual a função da avaliação da aprendizagem 

na Idade Antiga, Idade Média e na Idade Moderna? Quem avaliava, o que se avaliava e 

quem era avaliado? Que instrumentos de avaliação eram utilizados? Logo, que esta 

pesquisa possa ser fonte de referência para novos estudos ou pesquisas que abordem sobre 

avaliação da aprendizagem no contexto da educação formal numa visão diacrônica da 

história da educação e seus reflexos para o ensino e para a aprendizagem. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Em uma perspectiva ampla, avaliar é uma ação que está relacionada aos 

indivíduos fazerem análises, julgamentos uns dos outros, de um produto ou até mesmo 

um serviço seja através de conceitos (regular, bom, ótimo, excelente) ou de números (5,0; 

8,0, 10,0); por isso a avaliação é uma ação natural do ser humano nas diversas práticas ou 

esferas sociais.  

Sobre a importância da avaliação na vida social ou partindo para o contexto mais 

específico, que é a educação escolar, Luckesi (2008, p. 118-119) afirma que ela “[...] é 

uma ferramenta necessária ao ser humano no processo de construção dos resultados que 

planificou produzir, assim como o é no redimensionamento da direção da ação. [...] é uma 

ferramenta da qual o ser humano não se livra. [...]”. Concordamos com esse autor ao 

defender a ideia de que a avaliação faz parte do modo de agir socialmente ou 

culturalmente dos indivíduos, pois diariamente as pessoas são avaliadas e, na medida em 

que se avaliam conjuntamente, também estão sendo avaliadas. Ainda na visão de Luckesi 

(2008), a avaliação é uma ferramenta imprescindível, principalmente quando desejamos 

avaliar resultados ou objetivos que foram projetados em uma determinada ação. 

Entretanto, avaliar exige muita reflexão e, às vezes, retomada da ação quando os 

resultados não são alcançados de forma satisfatória.  

Restringindo à discussão em pauta no víeis da educação escolar, já que é o nosso 

foco nesta pesquisa, faz-se necessário compreender que tanto docentes como discentes 

são sujeitos da prática educativa, logo, agentes que estão sujeitos à avaliação no dia a dia 

da sala de aula, seja numa perspectiva qualitativa ou quantitativa.  Em outras palavras, o 

professor é avaliado pela equipe gestora ou de coordenação pedagógica e pelos pais dos 

alunos sobre suas ações desempenhadas através da prestação de seu trabalho na função 

de profissional da área docente. Já o estudante é avaliado pelo seu professor em razão do 

seu desempenho em uma aula ou durante um determinado período letivo. Desse modo, a 

avaliação faz parte dos componentes didáticos, sendo um instrumento necessário e 

permanente no fazer pedagógico (LIBÂNEO, 1994). 

A fim de facilitar nosso percurso pela história da educação no intuito de 

desvendarmos algumas funções da avaliação e os sujeitos envolvidos, iniciaremos 

didaticamente fazendo uma discussão sobre a avaliação na Idade Antiga, na Idade Média 
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até chegar à Idade Moderna. Fazer esse percurso histórico é importante, pois “se 

tentarmos levantar os diversos conceitos de avaliação da aprendizagem, certamente 

encontraremos tantos quantos os seus formuladores. [...] cada conceito de avaliação 

subjaz uma determinada concepção de educação” (ROMÃO, 2005, p. 56). Logo, 

ressaltamos a necessidade dessa linha do tempo, haja vista que a avaliação foi adquirindo 

finalidades distintas, visto que para cada concepção de educação existiram propósitos 

específicos sobre como o professor passou a conduzir sua prática docente ao fazer uso da 

avaliação.  

Assim como a gênese da educação, avaliação também teve suas origens na Grécia 

e sua finalidade prática estava atrelada a costumes culturais dos indivíduos (dos 

adolescentes) nas tribos, pois somente quando fossem capazes de realizar provas do 

cotidiano, as quais eram exigidas pelos seus superiores e depois de aprovados nessas 

avaliações, os adolescentes eram considerados adultos. Nessa época, a avaliação consistia 

em provas e exigia muita resistência física por parte dos indivíduos (AMORIM, 2012).  

Na China, a avaliação, em seu sentido mais amplo, era denominada de “exames”. 

Somente após os indivíduos serem submetidos a exames classificatórios e depois de 

serem considerados aprovados, eles conquistavam a estabilidade financeira, já que a sua 

finalidade, na visão de Amorim (2012, p. 01), era de “[...] selecionar candidatos ao serviço 

público. [...] esse sistema exercia uma profunda influência na educação, na preservação 

da tradição e dos costumes e, sobretudo, na política, oferecendo a todos os cidadãos 

possibilidades de acesso aos cargos de prestígio e poder”. Assim, podemos inferir que a 

avaliação era, nessa época, um instrumento rigoroso de classificação e, também, de 

exclusão para aqueles que não conseguissem obter êxito nos exames, seja aplicando seus 

conhecimentos fazendo uso da resistência e da força física. Avaliar, portanto, passou a 

ser entendido como “[...] uma atividade de controle que visava selecionar e, portanto, 

incluir alguns e excluir outros” (GARCIA, 2001, apud CACIONE, 2004, p. 39).  

A Grécia, como bem sabemos, é tida como o berço das civilizações e da educação, 

uma vez que foi lá que surgiu a Filosofia, a Pedagogia e a História.  Tanto em Esparta 

como também em Atenas, cidades da Grécia, as provas eram bastantes rigorosas, 

independentemente do método e do contexto em que os sujeitos estavam sendo avaliados. 

Em Esparta, por exemplo, “[...] os jovens eram submetidos a duras provas através de 
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jogos e competições atléticas, durante os quais deveriam provar sua grande resistência à 

fadiga, à fome e à sede, ao calor e ao frio e a dor” (AMORIM, 2012, p. 01). Como vimos 

nas palavras da autora, fora do contexto da educação formal algumas provas eram 

realizadas através de atividades práticas e demonstravam ser rígidas, pois apenas os 

melhores candidatos, aqueles que conseguissem resistir a todas as provações, eram 

capazes de obter um bom desempenho/resultado, já que a finalidade principal da educação 

era capacitar indivíduos para atuarem no meio social e para os deveres cívicos. 

Já em Atenas e restringindo-se à avaliação no contexto da educação formal, o 

método de avaliação que prevalecia era o da prova oral, mas com a mesma rigorosidade 

metódica que em Esparta, pois o professor “[...] submetia seus alunos a um exaustivo e 

preciso inquérito oral [...]” (AMORIM, 2012, p. 01). As principais diferenças entre o 

modelo de avaliação adotado em Esparta e Antenas diz respeito ao método utilizado, ao 

contexto em que a avaliação estava sendo adotada e ao público-alvo, mas nada se 

diferenciava quanto à sua rigorosidade. Diante disso, compreendemos que seja em 

atividades sociais mais amplas (fora da escola) ou no contexto escolar, a avaliação era 

considerada como uma ação bastante rígida e punitiva. 

Já na Idade Média, a avaliação escolar era uma ação bastante tradicional na prática 

docente, pois cabia aos alunos “[...] repetir [...] integralmente o que se ouvia ou lia, era a 

prova mais convincente do saber” (AMORIM, 2012, p. 02-03). Aqui, podemos 

compreender que cabia ao professor a função de ordenar seus alunos a repetirem com ele 

o que se ouvia ou lia, ou seja, o que prevalecia era a técnica da repetição tal qual estava 

posto ou preestabelecido como verdade absoluta. 

Na história da educação, só podemos discutir sobre práticas de avaliação numa 

perspectiva não excludente, ética, democrática e dialógica a partir da Idade Moderna, com 

o surgimento de pensadores que trouxeram contribuições importantíssimas para o ensino 

e, sobretudo, para novos olhares de como fazer uso da avaliação nas práticas de sala de 

aula. O professor comprometido com o ensino e com a aprendizagem de seus alunos 

assume uma postura ética quando procura colocar em prática a avaliação considerando o 

que defende Oliveira (1978, p. 110) sobre os objetos de avaliação, a saber: 

 
Atenção e participação na aula; cooperação nos trabalhos de grupo; seriedade 

na execução dos trabalhos escolares; interesse crescente pelas leituras e 

pesquisas; solidariedade com os colegas; atitude simpática para com o 
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professor e para com a disciplina; pontualidade na realização das tarefas; 

assiduidade às aulas; aperfeiçoamento de habilidades; desenvolvimento da 

capacidade reflexiva. 
 

Assim como Oliveira (1978) que se dedicou aos estudos sobre o ensino e a 

avaliação,  outros autores merecem destaque nesse campo, tais como: Jan Amos 

Comenius, com seus estudos sobre a Didática Magna, Jonh Dewey, defensor da 

democracia e da liberdade de pensamento, Johann Heinrich Pestalozzi, pedagogo que 

defendia a importância do afeto e do carinho, Jean Piaget, que com seus estudos da 

epistemologia genética, trouxe importantes contribuições para o desenvolvimento natural 

da criança, como, por exemplo, os estágios de desenvolvimento, Vygotsky , preocupado 

a entender o desenvolvimento cognitivo da criança e Paulo Freire, pedagogo brasileiro e 

defensor de uma escola que fosse capaz de ensinar ao aluno a ler o mundo para poder 

transformá-lo. Logo, o que e por que avaliar, que instrumentos devem ser considerados 

nessa ação são plurais vão muito além das práticas de avaliação adotadas na Idade Antiga 

e na Idade Média. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho, metodologicamente, configura-se como sendo uma pesquisa 

bibliográfica e sua abordagem é qualitativa (OLIVEIRA, 2007), tendo sido desenvolvida 

a partir de contribuições teóricas de autores relevantes que estudam sobre a temática da 

avaliação da aprendizagem no contexto da educação formal, tais como: Romão (2005), 

Luckesi (2008), Libâneo (1994), Correa (2012), entre outros.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Vimos através do recorte que fizemos na história da educação que a avaliação da 

aprendizagem foi considerada como processo de seleção, uma prática dolorosa, tendo 

como consequências a inclusão de alguns indivíduos e a exclusão de outros. Nesse 

modelo de avaliação presente principalmente na Idade Antiga e na Idade Média, conforme 

defendem Turra et. al. (1975) e Amorim (2012), não se levava em consideração as 

dificuldades que os sujeitos alunos apresentavam e suas potencialidades eram 

exclusivamente aferidas através da prova escrita e oral.  

No referencial teórico desta pesquisa, vimos que a avaliação (da aprendizagem) 

ganhou conotações diferentes ao longo da história da educação. Na Idade Antiga, na Idade 
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Média e na Idade Moderna, por exemplo, os modelos de avaliação foram se modificando 

paralelamente em decorrência da concepção de educação que norteava cada sociedade da 

época: do modelo tradicional ao mais democrático e menos punitivo. Já na Idade 

Moderna, inferimos que a avaliação da aprendizagem passou a ser uma prática plural, 

tanto em relação aos métodos como também no que diz respeito aos objetos de avaliação 

(OLIVEIRA, 1978), ou seja, os docentes passaram a privilegiar a função diagnóstica e 

formativa da avaliação, sendo, portanto, contínua e cumulativa, em que o professor deve 

observar, dentre tantos outros critérios, a frequência, a assiduidade, a interação, o 

empenho e o desempenho dos alunos nas aulas e nas atividades propostas antes mesmo 

de se chegar a um produto final (a nota ou a média do bimestre). 

 

CONCLUSÕES 

Ao realizar esta pesquisa, compreendemos, no recorte que fizemos sobre a 

avaliação da aprendizagem na história da educação, que houve momentos em que 

somente os alunos eram tidos como sujeitos avaliados. De modo geral, na Idade Antiga e 

Média, além de ser uma ação muito rigorosa, classificatória e punitiva, os testes, as provas 

e os interrogatórios orais eram exclusivamente os instrumentos de avaliação adotados. 

Como as concepções de educação foram mudando ao longo dos tempos e 

compreendendo que tais mudanças repercutiram nas práticas docentes, na Idade Moderna 

a avaliação não é realizada de forma tradicional e mecanicista como se todo desempenho 

alcançado pelos discentes coubesse somente nos testes tradicionais e nas provas escritas. 

Avaliar, portanto, é uma prática que reflete diretamente tanto no ensino como também na 

aprendizagem. Por essa razão, o professor da escola contemporânea necessita repensar, 

sempre que necessário, sua prática docente, procurando avaliar suas ações e, também, 

avaliar o aluno como um todo nos diversos momentos que envolvem a aprendizagem, 

considerando a avaliação como uma ação não excludente, ética, justa e natural. 
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EDUCAÇÃO DO CAMPO: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO 

 
Cleonice de Oliveira Ramos1; André de Oliveira Moura Brasil2; Irani Alves Nogueira do Nascimento3 

 

INTRODUÇÃO 

Este estudo busca apresentar os conceitos e categorias abordados na Educação do 

Campo, como sujeitos do campo, escola do campo, currículo da escola do campo, 

ampliando a compreensão dos aspectos históricos gerais, legais e filosóficos que 

envolvem esses conceitos. A necessidade de um maior entendimento sobre o tema em 

estudo surgiu a partir da intenção de conhecer e entender melhor a concepção de sujeito 

do campo como pessoas que trazem na sua trajetória uma história cheia de sentido e, que 

precisam ser compreendidas em suas particularidades, respeitadas sua individualidade, 

enquanto cidadãos que lutam pelo reconhecimento de seus direitos ao longo da história. 

A escola é uma instituição social historicamente encarregada de socializar os 

conhecimentos cumulados ao longo da história. Com a mudança de paradigma social, ela 

tem papel fundamental quanto à construção de um ambiente educativo que considere o 

desenvolvimento das pessoas não só por meio da integração dos diferentes processos 

formativos, mas valorizando o processo educativo, direito universal dos diversos grupos 

humanos dando-lhes o direito a uma formação. O estudo torna-se relevante, considerando 

a importância de compreender como ocorreu processo de surgimento da Educação no 

Campo bem como seus avanços e perspectivas. Houve muitos avanços a partir de 

discussões e leis que se reportaram à Educação do Campo para torná-la um direito, 

considerando as características dos sujeitos do campo.  

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A instituição escolar é um espaço privilegiado de formação, de conhecimento e 

cultura, valores e identidades das crianças, jovens e adultos. Não para fechar-lhes 
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horizontes, mas para abri-los ao mundo desde o campo, ou desde o chão em que pisam. 

Desde suas vivências, sua identidade, valores e culturas, abrir-se ao que há de mais 

humano e avançado no mundo (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2011, p. 14). 

A educação surge como forma de resgatar uma dívida histórica que valorizava e 

contribuía para a preservação das pacificidades culturais, econômica, religiosa e social 

dos sujeitos do campo. Assim, em consonância com Santos (2017, p. 212), compete à 

Educação do Campo, "[...] fomentar reflexões que acumulem forças e produção de 

saberes que contribuam para negar e desconstruir o imaginário coletivo acerca da visão 

hierárquica que há entre campo e cidade." 

Na perspectiva de abrir os horizontes, a escola contribui com a Educação e esta é 

considerada por Bourdieu (1989) um dos bens simbólicos, cujo acúmulo concentra-se 

tanto nas estruturas do pensamento dos indivíduos, quanto nas manifestações 

externalizadas por suas ações. Nesse entendimento, é pertinente considerar tanto o 

pensamento do indivíduo quanto as ações realizadas por ele, no contexto em que está 

inserido, para propiciar-lhe uma educação que satisfaça suas necessidades, o que muitas 

vezes não acontece com os indivíduos que vivem no campo. 

Grandes desafios são perceptíveis no século XXI quanto à efetivação da Educação 

do Campo, como, por exemplo, pensá-la a partir das particularidades dos sujeitos do 

campo. Em 1998, foi realizada, com diversas parcerias, a 1ª Conferência Nacional por 

uma Educação Básica do Campo MST – UNESCO/CNBB. (ARROYO; FERNANDES, 

1999). Em 2002, as diretrizes operacionais foram aprovadas, trazendo um pequeno 

avanço. Nesse contexto, percebe-se que a Educação do Campo esteve às margens da 

Política Educacional Brasileira e somente entre as décadas de 1980 e 1990 aconteceram 

tímidas mudanças nessa área. As diretrizes operacionais das escolas do campo foram 

instituídas a partir do reconhecimento do modo próprio tanto de vida social quanto de 

utilização do espaço do campo na sua diversidade, para a constituição da identidade da 

população rural. (BRASIL, 2002). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei 9.394/96) 

estabelece, em seu artigo 28, o reconhecimento da diversidade e a singularidade do 

campo. Vários aspectos legais estabelecem orientações para atender esta realidade, de 

modo a “adequar” as suas especificidades, como exemplificam os artigos 23, 26 e 28, que 
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tratam das questões de organização escolar e pedagógica. Na LDB (1996), em seu artigo 

28, traz as seguintes normas para educação no meio rural: 

Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 

proverão as adaptações necessárias à sua adequação, às peculiaridades da vida 

rural e de cada região, especialmente: 
I. conteúdos curriculares e metodologia apropriada às reais necessidades e 

interesses dos alunos da zona rural; 
II. organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às 

fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 
III. adequação à natureza do trabalho na zona rural. (BRASIL, 1996). 

 

Quanto ao currículo das Escolas do Campo, a sua elaboração precisa relacionar-

se diretamente com a vivência, bem como com a experiência dos indivíduos do campo e, 

assim, viabilizar a construção e o aprimoramento de competências e habilidades salutares 

à ampliação de atividades que contemplem aspectos sociais, culturais e produtivas do 

meio (LIMA, 2013).  

A partir das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica das Escolas do 

Campo, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação em 2002, houve um avanço 

importante nessa modalidade de educação, entende-se, então, que a educação só evolui 

com a consciência dos direitos políticos e sociais. "Muitas práticas educativas não formais 

enfatizam a reflexão e o conhecimento das pessoas e grupos sobre os direitos civis, 

políticos, econômicos, sociais e culturais." (BRASIL, 2018, p.28) Nesse sentido, as 

escolas do campo possuem suas especificidades, podendo realizar as adequações 

necessárias ao elaborar sua proposta pedagógica, partindo do pressuposto de que esse 

lócus tem a função de socializar o conhecimento científico construído ao longo da história 

da humanidade. Com relação a esse sujeito, é pertinente estabelecer uma relação entre ele 

e o conhecimento a partir de sua curiosidade frente ao mundo, uma vez que o 

conhecimento depreende uma ação metamórfica do sujeito sobre sua realidade, o que 

requer uma busca incessante de conhecimento além da “[...] reflexão crítica de cada um 

sobre o ato mesmo de conhecer, pelo qual se reconhece conhecendo e, ao reconhecer-se 

assim, percebe o “como” de seu conhecer e os condicionamentos a que está submetido 

seu ato.” (FREIRE, 1983, p. 16) 

 

METODOLOGIA 

A busca por informações, com o intento de solucionar um problema dá origem à 

pesquisa, enquanto um conjunto de ações, com procedimentos racionais e sistemáticos. 
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A pesquisa surge de um problema do qual não se têm informações para solucioná-lo. Para 

Minayo (1993, p.23), “É uma atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca 

se esgota, fazendo uma combinação particular entre teoria e dados”. A metodologia 

utilizou-se a pesquisa bibliográfica e análise documental acerca da Educação no Campo 

com enfoque no aspecto geral e legal, para investigar como tem se efetivado as práticas 

pedagógicas da Educação do Campo. A pesquisa bibliográfica é aporte teórico necessário 

à discussão do tema. Segundo Severino (2007), é desenvolvida com base em material já 

elaborado, em livros e artigos científicos e permite uma contextualização acerca da 

temática em foco. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo Caldart é de suma relevância que a Educação do Campo resgate a 

tradição pedagógica, uma vez que ela "[...] nos ajuda a pensar a cultura como matriz 

formadora, e que nos ensina que a educação é uma dimensão da cultura, que a cultura é 

uma dimensão do processo histórico, [...]", havendo, portanto, uma relação entre a cultura, 

a educação e o processo histórico articulados nos processos pedagógicos, os quais são 

"[...] constituídos desde uma cultura e participam de sua reprodução e transformação 

simultaneamente." (2004, p. 9)  

Com esse entendimento, evidencia-se a necessidade de um olhar diferenciado para 

atender a realidade daquele que moram no campo. A educação propiciada pela escola é 

um mecanismo que dissemina a cultura e, em especial, a cultura do homem do campo é 

imprescindível para que os que compõem o grupo social possam compreender-se entre 

si, bem como estabelecer uma unidade de pensamento entre eles, entendendo os 

acontecimentos a sua volta, considerando suas singularidades. 

 

CONCLUSÕES 

 Construir uma Educação do Campo significa pensar numa escola pautada no 

enriquecimento de experiências de vida, uma reconstrução dos modos de vida, pautada 

na ética da valorização humana e respeito à diferença. Uma escola que proporcione a seus 

alunos, condições de criticarem e refletirem enquanto cidadãos sobre o lugar onde vivem. 

Arroyo (2001, p. 251) diz que: “Não se pode perder o sonho de uma Escola do Campo 
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específica e alternativa. Pois, se perdermos os sonhos, perder-se-á o ofício de educar e 

aprender”. 

A escola deve ser vista não apenas como um armazém de conhecimento extraído 

dos livros, mas como articuladora de outros saberes, reconhecendo e valorizando os 

saberes que o estudante traz para a sala de aula, assim como de suas famílias e 

comunidades em geral. Mesmo sabendo que a escola, desde os primórdios, ocupa um 

território ou espaço de poder, onde são articulados nas suas tessituras ações que revelam, 

de certo modo, poder que é disseminado pelas ideias, necessário se faz valorizar as formas 

diversas de manifestação cultural, social, econômica e religiosa, dos sujeitos do campo 

para não correr o risco de desterritorializar esses povos em suas ideias e práticas culturais 

ao longo de sua história. 

Para tanto, se faz necessário a constituição de um currículo que contemple essa 

realidade e que precisa considerar a cultura e os valores das pessoas que vivem no campo, 

na perspectiva de garantir tanto o Direito à Educação, legalmente amparada, quanto a 

formação do cidadão para que se torne criativo e reflexivo no meio em que está inserido. 
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A LÍNGUA NOSSA DE CADA DIA: A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NO FILME 

“INÁCIO GARAPA - UM MATUTO SONHADOR” 
          

Vanderlei Francisco de Lima1; Maria Nayane de Queiroz Alves2 
            

INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa tem por objetivo principal analisar a presença da variação linguística 

no filme Inácio Garapa: Um Matuto Sonhador, procurando entender, de modo mais 

específico, que fatores contribuem para a ocorrência dessa variação. Como o nosso objeto 

de análise é a variação linguística nos discursos de alguns persosngens da referida obra 

fílmica, faremos a transcrição escrita dessas falas do corpus de pesquisa (o filme). Como 

a língua é maleável e sofre variações por ser um fenômeno social, as pessoas precisam 

aprender a se comportarem linguísticamente, ou seja, necessitam adequar a sua linguagem 

escrita ou falada ao contexto sociocomunicativo, visto que, do ponto de vista da 

sociolinguística, não existe discurso “certo” ou “cerrado”, o que deve predominar é o 

“inadequado” ou “adequado” conforme o a situação comunicativa e o lugar em que os 

interlocutores estão inseridos.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Sociolinguística corresponde a uma área da Linguística desenvolvida para 

investigar a ligação entre linguagem e sociedade, voltando-se, consequentemente, para os 

usos linguísticos de falantes em distintos contextos sociais e situacionais. Cezario e Votre 

(2008, p.141) reforçam a referida ideia ao evidenciarem que “a sociolingüística [...] estuda 

a língua em seu uso real, levando em consideração as relações entre a estrutura linguística 

e os aspectos sociais e culturais da produção linguística [...]”. 

 Diferentemente das concepções estruturalistas de Saussure e da gerativista 

de Chomsky, que concebem a língua enquanto sistema homogêneo, estático e 

independente de fatores extralinguísticos, surgiu, na década de 1960, nos Estados Unidos, 
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a Sociolinguística, liderada por William Labov. Essa corrente linguística parte do 

princípio de que a língua possui um dinamismo inerente, ou seja, apresenta múltiplas 

possibilidades de ocorrência, considerando os diferentes contextos em que pode ser 

encontrada e por elas influenciada.  

Segundo Cezario e Votre (2008, p.147) “[...] a mudança linguística é impossível 

de ser compreendida fora da vida social da comunidade que ela se produz, pois pressões 

sociais são exercidas constantemente sobre a língua”. Na verdade, ela é uma entidade 

viva, por conseguinte, variável, tendo em vista que se correlaciona com aspectos 

socioculturais distintos. 

Ao se referir à ligação entre linguagem e sociedade, a Sociolinguística elegeu 

como objeto de estudo as variações e as mudanças linguísticas que se encontram no 

âmago de uma comunidade de fala, além dos principais fatores que as motivam.  Dessa 

forma, levando em consideração que a língua só se concretiza por meio de seus usuários, 

os quais são afetados diretamente pela estrutura social e cultural em que vivem, podemos 

compreender que a sua invariabilidade é um mito, tendo em vista que a heterogeneidade 

da sociedade determina a heterogeneidade linguística. Logo, as variações e as mudanças 

são inerentes as línguas. De acordo com Antunes (2009, p. 22):  

 
Em qualquer língua, de qualquer época, desde que em uso, ocorreram 

mudanças, em todos os estratos, em todos os níveis, o que significa dizer que, 

naturalmente, qualquer língua manifesta-se num conjunto de diferentes 

falares, que atendem às exigências dos diversos contextos de uso dessa língua 

[...]. 
 

As variações, nessa perspectiva, resultam das escolhas linguísticas feitas pelos 

falantes, que estão em conformidade com as necessidades e as conveniências de cada 

situação comunicativa, já que partilham de atividades grupais. Ademais, existem outros 

fatores que motivam essa variação, por exemplo, os linguísticos, que se referem às 

questões estruturais da própria língua, e os extralinguísticos, que envolvem a classe 

socioeconômica do falante, o nível de escolaridade, a faixa etária, a região em que ele 

reside, entre outros elementos.  

A preciosidade da língua está justamente em suas possibilidades e especificidades, 

nas quais se manifestam a identidade e a cultura de um povo, como também aponta a 

origem de um individuo, tornando-o não superior ou inferior, mas sim diferente dos 
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demais. Entretanto, a realidade quando se trata de variação linguística é outra, em virtude 

de, historicamente, ter-se construído um paradigma, em que a norma culta, apresentada 

pelas gramáticas normativas, corresponde à única forma “correta” de falar, embora, cada 

variante linguística seja adequada aos seus respectivos contextos de uso, dependendo, é 

claro, da função que irá desempenhar. Assim, a hierarquização das variedades linguísticas 

é o espelho das distintas classes sociais em que são utilizadas, à medida que os indivíduos 

detentores de maior poder aquisitivo e que, consequentemente, fazem uso da variedade 

padrão da língua, são socialmente mais valorizados.  

 

METODOLOGIA 

Este trabalho é de cunho bibliográfico e construido a partir de uma abordagem 

qualitativa (OLIVEIRA, 2007), já que houve a necessidade de se fazer uma reflexão 

analítica sobre a temática norteadora à luz das contribuições de alguns autores, tais 

como:  Mata (2009), Antunes (2009), entre outros. Quanto ao procedimento, esta pesquisa 

é qualitativa, por não se basear no critério numérico para garantir sua representatividade, 

e sim em métodos qualitativos, tendo em vista que nosso objetivo é buscar explicações 

para problemáticas que surgiram.  (OLIVEIRA, 2007). 

Em relação aos objetivos, esta pesquisa é descritivo-interpretativa, uma vez que 

procuramos identificar e descrever a presença da variação linguística no filme Inácio 

Garapa: Um Matuto Sonhador. Logo, a obra fílmica foi o nosso corpus, que nos 

proporcionou fazer algumas transcrições das falas dos personagens a fim de que 

pudessemos tecer análises sobre o objeto de pesquisa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Antes de iniciarmos a análise sobre o objeto de pesquisa, é importante destacar 

que o filme Inácio Garapa: Um Matuto Sonhador foi gravado no interior do Rio Grande 

do Norte e lançado no ano de 2010. O referido filme narra a história, com humor e drama, 

de uma família nordestina que tenta sobreviver em meio às dificuldades enfrentadas na 

região, como, por exemplo, a condição social, ou seja, a pobreza, além da escassez de 

chuvas que essa região enfrenta anualmente, afetando, portanto, o progresso do homem 

do campo.  

O personagem protagonista do filme é Inácio Garapa, um nordestino sonhador que 
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diante da condição social em que se encontra sonha viver dias melhores com sua 

família.  Por ter tido uma vida sofrida na infância, ele sempre sobreviveu  da agricultura, 

mas essa vida tão humilde e simples não o satisfaz. Mesmo não sendo alfabetizado e 

letrado, Inácio garapa sonha em se tornar escritor e também vereador. 

No que se refere a fala do protagonista Inácio e de sua família, há o predomínio 

da linguagem coloquial e da variante regional. Nota-se o dialeto de um povo, típico de 

uma região, que marca a identidade de um grupo social. Dessa forma, o modo como 

alguns personagens do filme falam foge das exigências da gramática normativa que 

determina “o bem falar e o escrever”, visto que, no filme, a linguagem é menos 

monitorada e repleta de gírias e de expressões idiomáticas. Podemos perceber essa 

característica logo nas primeiras cenas do filme, em que a personagem Zefa vai até a casa 

da comadre Mundinha para levar um pouco de alimento para os filhos de Inácio. Vejamos, 

a seguir, um trecho do diálogo entre essas personagens e a forma como elas empregam a 

linguagem:  

 

- Bom dia cumadi Mundia  
- Bom dia comadi Zefa  
- Vim lhe trazer um bucadim de farinha e uns pedacim de rapadura pá dá os 

minino deve tá tudo com fomi.  
- A coisa tá feia cumadi Zefa, Alexandre da budega num vende mais fiado 

pra nóis, Inácio foi vê se mata uma caça pra nóis armunçar.  
- E cumadi pareci que num tem aima viva mais no mato, já cumero tudo. 
(TRANSCRIÇÃO I - Grifos dos autores) 

 

Sobre a conversação acima e considerando outras cenas do filme, fica evidente 

que a linguagem coloquial ganha destaque por meio das gírias e dos jargões próprios do 

contexto social daqueles falantes, com exceção do estilo de lingaugem adotado pela 

Senhora Dona Maria Carla, que adota uma linguagem mais elaborada. Diante dessas 

diferenças, é preciso reconhecer que ambos os níveis de linguagem, coloquial ou 

informal, culto ou padrão, devem ser legitimados, pois vivemos em um país pluricultural.  

Para Mata (2009, p. 30-31), “[...] a língua deve ser observada como uma realidade 

em essência dinâmica, como um ato social daqueles que usam, criam e recriam, sendo 

portanto, um conjunto heterogêneo e dinâmico de variedades, com igualdade e 

legitimidade reconhecidas”. Desse modo, não existe linguagem errada do ponto de vista 

da sociolinguística, pois quando somos capazes compreender a linguagem proferida pelo 
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emissor, de fato, houve comunicação e interação. 

Ainda sobre a variação linguística presente no filme de Inácio Garapa – Um 

Matuto sonhador, bem como os fatores que contribuem para essa ocorrência, inferimos 

que predominam algumas expressões dialetais típicas do Nordeste brasileiro. A 

transcrição a seguir é um exemplo que nos faz refletir sobre quão rica e maleável é a 

língua, já que a idade, o sexo, o nível de escolaridade, a profissão, a região e o grupo 

social são alguns dos fatores que contribuem para a variação e mudança linguística. 

Vejamos, na conversação entre as personagens Mundinha e Zefa, algumas marcas da 

variação linguística: 

- E o Inácio num arruma nem um trabaio?  
- [...] butou na cabeça que vai escrever inté um livro, vê se isso enche buxo 

de ninguém?  
- O homi tem cabeça oca cumdi Zefa, só se mete em inrroscado, butou na 

cabeça agora que quer ser vereador [...].  
- Cumadi a proza tá boa e eu preciso ir [...] inté.  
- Vou butá uma coisinha de farinha com rapadura pra vocês enganar as tripas 

enquanto seu pai chega, viu! [...]  
- Besteira Bastião, tá vendo que o patrão vai aparecer aqui com o sol quente de 

rachar da gota [...]. 
(TRANSCRIÇÃO II - Grifos dos autores) 

 

Através do exemplo acima, inferimos que o léxico e a pronúncia da língua 

portuguesa têm suas peculiaridades, pois a língua sofre influências da cultura, do lugar, 

do nível de escolaridade dos sujeitos, entre outros, que influenciam a maneira como o 

povo brasileiro se comporta linguisticamente.  

Nesse contexto de discussão, Mata (2009, p. 17-18) acrescenta que “O conjunto 

das condições sociais que podem ser levadas em consideração para estudar as relações 

que existem entre o comportamento social e o comportamento linguístico é muitas vezes 

designado como o contexto social de uso da língua. [...]”.  Fazendo uma relação do 

pensamento dessa autora com a transcrições feitas até aqui, a forma como a linguagem 

dos personagens Inácio, Mundinha e Zefa é consequência da variação regional, social e 

cultural, fatores que interferem na variação linguística, tanto na pronúncia como também 

no léxico, fazendo com que a língua sofra transformações, como é o caso das expressões 

idiomáticas presentes na transcrição II. 

Nos versos abaixo, que são exemplos de uma linguagem poética em razão de 

transmitir ao telespectador/leitor o estado de espírito de Inácio Garapa, a variação 
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linguística também está presente. Em uma determinada cena do filme, ao acordar logo no 

amanhecer do dia, o matuto sonhador diz: 

 
Oh que dia abençoado  
Pra que tenho que acordar  
Um poeta que nem eu  
Jesus tinha que abençoar  
Poderia ser cantô  
Ou até mesmo escritô  
Pra não ter que trabaiá. 
(TRANSCRIÇÃO III - Grifos dos autores) 

 

Como vimos na transcrição supracitada, ao adotar um estilo poético de linguagem, 

Inácio garapa procura expressar seu sentimentalismo empregando uma linguagem que, 

embora seja literária, é menos monitorada e coloquial. 

 

CONCLUSÕES 

Nesta pesquisa, que teve como eixo de discussão a variação linguística, tivemos 

como objetivos analisar a presença da variação linguística no filme Inácio Garapa: Um 

Matuto Sonhador, compreendendo, também, que fatores contribuem para a ocorrência da 

variação nos discursos de alguns personagens dessa obra fílmica.  

Nas transcrições extraídas do filme, vimos quão rica é a língua e as diversas 

formas de falares de um determinando povo ou de um grupo social. O lugar, contexto 

socioeconômico e cultural, a idade e, principalmente, o nível de escolaridade influenciam 

diretamente na linguagem de um povo, fazendo com que ela se torne mais monitorada 

(mais próxima do padrão culto) ou menos monitorada (mais próxima do 

informal/coloquial). No caso dos personagens Inácio Garapa, sua esposa Mundinha, seus 

dois filhos e Zefa, eles fazem uso de um nível de linguagem que se distancia das regras 

do bem falar e do bem escrever como normatiza a gramática normativa, mas que isso não 

deve ser encarado como preconceito linguístico.  

Dessa forma, se a língua é viva e sofre variações conforme seus diversos usos em 

situações distintas de comunicação, não podemos restringir ao uso “correto” ou “errado” 

como se existisse apenas uma forma padrão de linguagem para estabelecer comunicação 

com o interlocutor. Assim, com a realização desta pesquisa, compreendemos que o X da 

questão não é enaltecer o padrão culto da língua a partir da gramática prescritiva e 

condenar a linguagem coloquial, ou seja, o padrão menos privilegiado socialmente das 
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pessoas que, por várias razões, não tiveram o direito de estudar, ou seja, de frequentar a 

escola.  
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O (“DIREITO À LITERATURA” DE) CORDEL NA ESCOLA 
          

Valdemiro Severiano Filho1; Antônia Raquel Bento da Fé2; Luciana Real Limeira3 
 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho, fruto de um projeto de pesquisa, tem o escopo de 

compreender o cordel como uma manifestação cultural que retrata a sociedade a partir de 

uma leitura particular do mundo, intercruzando a capacidade inventiva do cordelista com 

a interpretação da realidade. Este olhar sobre a literatura de cordel nos possibilita entender 

aspectos culturais, cotidianos e históricos do universo sociocultural em que esta poesia 

popular se encontra inserida, com recorte no Nordeste brasileiro.  

A problemática parte da ideia de inserção do cordel no contexto escolar como 

forma de assegurar um direito à literatura ampliado aos discentes. Partimos da hipótese 

de que o poeta popular nordestino nos permite observar uma realidade próxima (sertão, 

semiárido) cuja leitura é realizada por quem a vivencia e que, muitas vezes, se deixa 

escapar na prática pedagógica. 

Este trabalho tem o objetivo de fomentar uma pedagogia da práxis (GADOTTI, 

1998), no sentido de incentivar a construção de ações institucionais transdisciplinares de 

ensino, pesquisa e extensão que viabilizem o estudo da literatura de cordel, tanto para dar 

visibilidade a este gênero literário quanto para possibilitar o debate sobre o Nordeste 

brasileiro. 

Justificamos a imperiosa necessidade de discutir o direito à literatura de cordel 

pois pensamos numa educação emancipadora, que estuda, reconhece e salvaguarda a 

história, memória, valores e manifestações dentro da diversidade sociocultural brasileira, 

o que implica em conhecer as produções literárias regionais. Este trabalho tem um cunho 

político-pedagógico e institucional por sua finalidade de valorizar o cordel e compreendê-

lo como uma chave para a leitura da sociedade que proporciona um espaço para a ação e 

reflexão literária, visibilizando e protagonizando o cordelista, de modo a ampliar e 
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consolidar o respeito à cultura popular nordestina. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A literatura, segundo Antônio Candido (2011), é uma manifestação universal do 

ser humano em qualquer tempo e, num sentido amplo, trata-se de uma necessidade que 

precisa ser satisfeita enquanto direito, posto se tratar de um bem que não deve ser negado 

a ninguém. Para o referido crítico literário, a literatura constitui todas as criações poéticas, 

ficcionais ou dramáticas que atravessa civilizações, sociedades, níveis sociais e culturas 

(CANDIDO, 2011). 

 
A literatura é entendida como um elemento importante não só para a formação 

escolar do aluno, mas também para a formação humana, porque em contato 

com a literatura o indivíduo terá a possibilidade de despertar criticamente sobre 

a realidade em que vive e até manifestar outras possibilidades de transformação 

social (CANDIDO, 2011, p. 186). 
  

Retratando a sociedade a partir de uma leitura que expressa símbolos, valores e 

histórias do cotidiano, sobretudo nordestino, numa linguagem popular, o cordelista é um 

tradutor de mundo. Quem escreve, internaliza fatores externos na estrutura textual, isto é, 

os diálogos e conflitos do dia a dia, fundindo texto e contexto (CANDIDO, 2006). Neste 

sentido, o cordel promove um hiperdiscurso, portanto, de natureza dialógica, que aciona 

vivências e realidades partilhadas por quem o lê – professor e aluno – e permite um 

encontro entre estes sujeitos que acontece no engajamento, no duplo caráter ação-

reflexão, portanto, uma pedagogia da práxis (GADOTTI, 1998). 

Estamos assumindo que a literatura de cordel faz intermédio entre a arte e a vida, 

trazendo uma visão carnavalizada da realidade (BAKHTIN, 2013) a partir de um estilo 

de gênero de uma esfera determinada da atividade humana e comunicacional, 

entrecruzando vozes, dado seu caráter bivocal, fruto de relações sociais estabelecidas pelo 

cordelista, portanto, fundado num dialogismo advindo da interação viva (BAKHTIN, 

2010).  

Moacir Gadotti (1998) aponta que a diversidade cultural é uma realidade visível e 

denuncia o fato de se estabelecer hierarquizações dos saberes culturais: “E não há como 

estabelecer hierarquias entre as culturas” (GADOTTI, 1998, p. 278). Entendemos que a 

literatura de cordel aproxima a identidade cultural dos educandos ao itinerário educativo, 
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contribuindo para a autonomia deles, na medida em que a poesia dialoga com a realidade 

vivenciada enquanto sujeitos sociais. 

O ato de estudar, segundo Paulo Freire (2001), implica a leitura sem dicotomizar 

o saber, seja do senso comum ou da ciência e, nos apropriando desta lógica, da literatura 

popular ou erudita, mas construindo o conhecimento a partir das inúmeras opiniões e 

olhares sobre o mundo. E o cordel é uma cosmovisão passível de ser conhecido, 

compreendido e interpretado, tornando-se um elemento imprescindível no ato de estudar. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa empreendida para alcançar os resultados apresentados neste trabalho 

teve natureza qualitativa e de cunho etnográfico. Os dados qualitativos foram obtidos a 

partir de encontros com cordelistas, denominados “Dois dedos de prosa”. A atividade, em 

decorrência da situação de pandemia do coronavírus, foi realizada com o suporte de 

ferramentas tecnológicas e internet, através do serviço de comunicação por vídeo Google 

Meet. 

A cada encontro, um cordelista apresentou seus cordéis e realizamos debates a 

partir da leitura prévia dos sujeitos envolvidos no processo – servidores e educandos do 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte e comunidade externa, por tratar-se de um 

projeto de pesquisa vinculado a uma ação de extensão do Núcleo de Artes do 

IFRN/campus Ipanguaçu.  

Os encontros foram gravados no próprio serviço de comunicação e 

disponibilizado no serviço de armazenamento Google Drive, para que pudéssemos 

transcrever as falas dos sujeitos com maior fidelidade no momento da análise dos dados 

obtidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As leituras de cordéis e a realização de encontros com cordelistas para 

dialogarmos sobre as produções desta literatura popular possibilitou aos alunos se 

enxergarem naqueles sujeitos e, desse modo, foi possível aproveitar a experiência vivida 

por eles para discutirmos as questões sociais, respeitando os seus saberes e, assim, 

aprender, ensinar, inquietar-se e produzir juntos, enquanto exigência do “pensar certo” na 

ação pedagógica (FREIRE, 1996).  
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As atividades de leitura e diálogos demonstraram a importância do cordel na 

escola, uma vez que, ao trazer a vida do pobre e do sertanejo, a literatura popular acusa a 

desigualdade e os antagonismos presentes na sociedade, revestindo-se de uma potente 

arma pedagógica contra a opressão. Os conflitos sociais devem ser debatidos no ambiente 

educacional e tais debates só serão efetivamente alcançados se nos propusermos a realizar 

uma interpretação dialética. 

Muitas vezes, nos valemos dos cânones literários, contudo, as massas são 

privadas, mesmo familiarizadas com as palavras, do conteúdo a elas associado, assim, 

favorecendo um pequeno grupo que conhece os referentes conceituais. Maurizzio Gnerre 

(1991) aduz que os conteúdos referenciais não estão dispostos a todos, mas apenas a uma 

parcela privilegiada que acessa determinados códigos linguísticos e arremata: “Uma 

variedade linguística [...] vale como reflexo do poder e da autoridade que eles [falantes] 

têm nas relações econômicas e sociais” (GNERRE, 1991, p. 06-07). 

Contudo, quando trazemos a literatura de cordel, democratizamos a literatura, pois 

essas massas conseguem decifrar os códigos presentes nas formas e, para além disso, se 

permitem dialogar sobre tais referentes que, agora, são decifráveis. Se a linguagem pode 

ser uma barreira de acesso ao poder, a literatura poderá ser uma ponte. 

 

CONCLUSÕES 

Para não concluir, mas com o intuito de provocar o debate, buscamos demonstrar 

que através da literatura de cordel é possível denunciar os problemas sociais, sobretudo 

aqueles próximos da realidade dos educandos. Tal fato nos permite aferir que tanto esta 

poesia popular quanto os debates alcançados a partir dela, permitem realizar a dialética 

diálogo-conflito e este papel dialógico do cordel estimula a criticidade, a autonomia e a 

liberdade dos sujeitos, portanto, democratiza o saber. 

Se nos encontramos num campo em que as relações de poder são estabelecidas, é 

preciso lançar mão de armas para combater a desigualdade e a opressão. Quando partimos 

da realidade do próprio educando – e a literatura de cordel nos permite isto –, 

conseguimos esperançar, isto é, nos movermos e convidarmos os alunos para a luta, 

enquanto indivíduos coletivamente engajados com a mudança social. É neste esperançar 

utópico-concreto que os sujeitos – cordelista, professor, aluno, sociedade civil –, inseridos 

na prática político-pedagógica, devem acreditar, qual seja, crer de que estamos buscando 
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a transformação e uma educação libertadora e emancipadora. 
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A COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL: UM 

CAMINHO PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL  
 

Anne Micheline Cavalcanti do Rêgo Dutra1 
 

INTRODUÇÃO 

A realidade da educação pública no Brasil mostra que parte dos alunos que estão 

matriculados da educação básica apresenta algum tipo de dificuldade de aprendizagem. 

Embora haja políticas educacionais voltadas para essa necessidade, estas não conseguem 

atender a demanda por não serem ações permanentes.  

No que tange à realidade dos docentes, na maioria das vezes, os profissionais 

trabalham em salas de aula mal-estruturadas, com grande número de alunos, com prazos 

para cumprimento dos conteúdos, e a heterogeneidade da turma requer do professor um 

olhar diferenciado para dectetar as dificuldades de cada aluno e compreender os fatores 

que implicam no fracasso escolar para, dentro desta realidade, planejar ações na tentativa 

de amenizar os motivos do insucesso escolar. 

No município de Limoeiro-PE, uma instiuição não governamental, que 

desenvolve atividades de educação não formal, atende crianças e adolescentes de 05 a 12 

anos. Todos são alunos da rede municipal e frequentam a instituição no contraturno da 

escola. A instituição observou que grande parte das crianças e adolescentes que 

frequentavam o espaço apresentava falta de interesse pelo processo de ensino-

aprendizagem e/ou dificuldades na leitura, na escrita e no cálculo. Além disso, retornavam 

no dia seguinte à escola sem realizar as tarefas, visto que, em um horário, eles estavam 

na escola e, no outro horário, na instituição realizando outras atividades como teatro, 

dança, música e artesanato, pois o objetivo principal da instituição era manter essas 

crianças e esses adolescentes longe das ruas por viverem em situação de vulnerabilidade 

social. 

Tendo a instituição a missão de contribuir para que crianças e adolescentes tenham 

condições de se tornarem protagonistas dentro do exercício da cidadaniaa, ela viu que a 

complementação do trabalho escolar se torna um mecanismo para promover a ruptura da 

desigualdade social e da aprendizagem, ampliando as possibilidades e consolidando o 
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conhecimento dos educandos. 

Dentro dessa conjuntura, a nomenclatura complemento escolar remete aos 

educandos e mostra para as famílias as possiblidades de que, na instituição, é possível 

complementar o processo de aprendizagem iniciado na escola por meio da interação com 

os educadores, educandos e com atividades que envolvem arte e cultura. 

Com a exposição deste estudo de caso, pretende-se compartilhar que o 

complemento escolar em espaço de educação não formal é uma ferramenta que fortalece 

a apredizagem, e pode se tornar uma alternativa para o cumprimento da meta 6 do Plano 

Nacional da Educação, desafia e aguça o interesse das crianças e adolescentes e que as 

escolas municipais têm nestas instiuições parcerias que ajudam a ressignificar o processo 

de ensino-aprendizagem. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL 

De acordo com as diretrizes que norteiam a educação básica brasileira, o ensino 

deve ser de forma universalizada, garantido a todos e de qualidade. Entende-se que a 

educação de qualidade 

 
Garanta as aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos autônomos, 

críticos e participativos, capazes de atuar com competência, dignidade e 

responsabilidade na sociedade em que vivem e na qual esperam ver atendidas 

suas necessidades individuais, sociais, políticas e econômicas (BRASIL, 1998, 

p. 21). 
 

Conforme o Artigo 205 da Constituição Federal de 1988, “a educação direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Em consonância com essas diretrizes, temos o Plano Nacional da Educação que 

na meta 6 diz “até 2024 será preciso ofertar educação em tempo integral em, no mínimo, 

50% das escolas públicas da educação básica”. E na estratégia 6.4 fala sobre a 

participação de instituições não escolares: “fomentar a articulação da escola com os 

diferentes espaços educativos, culturais e esportivos [...]” (BRASIL, 2014). 

Partindo deste viés, a instituição vê na parceria com as escolas que estão 
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localizadas no entorno da instituição uma possibilidade de contribuir para a melhoria do 

rendimento escolar. Embora haja poucos exemplos e a literatura fale sobre parcerias 

interinstitucionais no campo educativo, o Prêmio Itaú Unicef-2013 constatou que 

 
As relações entre escola e OSC vinham se estreitando, em virtude de vários 

fatores: políticas públicas de incentivo à Educação Integral, preocupação das 

escolas com as avaliações externas, novas práticas educativas, necessidades 

locais de integração para garantir o desenvolvimento pleno de crianças e 

adolescentes (LOMONACO; BRUNSIZIAN, 1995, p. 6). 
 

A educação integral para os anos iniciais nos últimos anos se tornou pauta de 

discussão em todas as esferas governamentais, mas a implementação depende de políticas 

públicas e projetos permanentes, reformas prediais, ampliação no quadro de funcionários, 

reorganização curricular entre outros aspectos, e isso demanda tempo e recursos 

financeiros. Tendo em vista essas efetivações, os espaços de educação não formais podem 

realizar um trabalho de parceria com as escolas que democratizam a permanência dos 

alunos, oferecendo acesso a atividades diversas. Conforme Mancini (2014, p. 6), “a 

ampliação do tempo diário de escola pode ser estendido e justificado de diferentes formas: 

a) ampliação do tempo como forma de se alcançar melhores resultados [...]”. 

Dentro do sistema de ensino, nos diferentes anos e nas diferentes modalidades, é 

comum encontrarmos alunos com dificuldades de aprendizagem, sem acompanhamento 

para a realização das atividades propostas e sem acesso a atividades extracurriculares. 

Esses alunos acabam fadados a rótulos impostos e à baixa autoestima, segregando o 

desenvolvimento de suas habilidades e competências. Conforme Lomonaco e Brunsizian 

(1995, p. 12), “O trabalho conjunto e articulado de diferentes instituições em prol das 

crianças implica uma noção de educação mais plural e abrangente do que aquela com a 

qual nos acostumamos a pensar”. 

Partindo desse pressuposto, faz-se necessário que instituição e escola articulem 

estratégias que colaborem para a melhoria do desempenho das crianças e dos adolescentes 

e que abordem diferentes aspectos do desenvolvimento, não se limitando apenas à 

educação em tempo integral como explica Gadotti (2013, p. 4 e 5): 

 
A educação integral não pode se constituir apenas num “projeto especial” de 

tempo integral, mas numa política pública, para todos, entendendo-a como um 

princípio orientador do projeto eco-político-pedagógico de todas as escolas o 

que implica conectividade, intersetorialidade, intertransculturalidade, 

intertransdisciplinaridade, sustentabilidade e informalidade. Enfim, educação 
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integral é uma concepção geral da educação que não se confunde com o horário 

integral, o tempo integral ou a jornada integral.  
 

A instituição, tendo uma amostra dos alunos da rede municipal, reforça que a 

articulação entre escolas e espaços de educação não formal se torna estratégia no 

rompimento da desigualdade e na redução da exposição desses alunos às 

vulnerabilidades. Para Goulart (2008), “o território é assunto, é conteúdo do currículo, é 

o lugar onde se dá ações educativas e também é um agente, como se fosse sujeito também. 

E não dizemos que ele é pedagógico, porque estamos considerando a educação formal, a 

não formal e a informal”. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa foi de abordagem qualitativa. Foi realizado um estudo 

documental e um estudo de caso que permitiu observar e analisar o trabalho da instituição. 

Para Trivinós (1994), “estudo de caso é uma categoria de pesquisa que nos permite 

analisar uma unidade em profundidade, bem como explorar o fenômeno em toda sua 

complexidade”. 

O campo de pesquisa foi uma Organização da Sociedade Civil no municipio de 

Limoeiro-PE. Os sujeitos da pesquisa foram os educandos e os funcionários da 

instituição.  

A coleta de informações foi a partir da observação e da aplicação de questiónarios. 

Foram analisados o desempenho de aprendizagem dos edcuandos, a taxa de evasão na 

instiuição e o número de matrículas nos anos de 2018, 2019 e 2020, o Projeto Político 

Pedagógico e os planos de ação. A análise foi concluída a partir da compilação dos dados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A instituição ofereceu parceria a três escolas da rede municipal que estão situadas 

no entorno da instituição com o objetivo de ampliar o número de matriculados na 

instituição e poder contribuir para a educação no município. Com a parceria, foi possível 

dar um feedback do acompanhamento pedagógico e envolver as famílias, resultando na 

relação família-escola-instituição. Houve uma reestruturação no plano de ação e a 

implantação do PPP. Desta forma, a instituição conseguiu ampliar o número de matrículas 

e reduzir a evasão conforme gráficos apresentados. 
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Quadro 01: Quadro evolutivo de matrículas dos educandos  

 
Fonte: Própria (2021). 

A instituição oferta o complemento escolar de segunda a quinta-feira no horário 

contraturno da escola. A sexta-feira fica reservada para formação dos educadores e do 

planejamento semanal. 

No que tange ao planejamento, a instituição segue os conteúdos da escola, mas 

tem autonomia para identificar as dificuldades dos educandos e traçar estratégias. A 

elaboração das estratégias se dá a partir da avaliação dos educandos e é pautada nas 

principais dificuldades nas áreas de Português e Matemática. A utilização de recursos 

lúdicos, materiais e metodologias diversificadas mantêm os educandos motivados e 

estimula a aprendizagem. 

Os educadores recebem formação continuada com o objetivo de melhorar sua 

práxis e participam de momentos de partilhar experiências exitosas. A coordenação 

realiza o acompanhamento das atividades e periodicamente avalia o desempenho dos 

educandos, realiza visita às escolas para trocar informações sobre o desempenho escolar 

e acompanha a frequência (havendo faltas consecutivas, há contato com a escola e com a 

família; essa ação colabora para que haja maior comprometimento das famílias). 

Para o ano de 2020, havia 163 crianças matriculadas, porém, com a situação da 

pandemia da COVID-19, a instituição suspendeu suas atividades pedagógicas, dando 

continuidade apenas à assistência social. Todos os educandos são oriundos da periferia 

da cidade com diferentes níveis socioeconômicos. 

Quanto à equipe de profissionais, a instituição é formada por 1 diretora, 1 

secretária, 1 coordenadora pedagógica, 5 educadores sociais com formação em 

pedagogia, 1 educador de música, 1 educador de arte , 1 cozinheira e 3 pessoas de serviços 

gerais. 

Os bons resultados, segundo a coordenadora, deram-se a partir do “planejamento 
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específico para o complemento escolar, da implantação do PPP – que serviu de norte para 

os planos de ação –, do realinhamento dos grupos de estudos dos educandos – que 

passaram a ser agrupados por série escolar – e da parceria com as escolas”. 

 

CONCLUSÕES 

Esse estudo de caso teve como premissa analisar como o complemento escolar 

pode contribuir no processo de formalização para educação integral, uma vez que as 

escolas municipais ainda não conseguem oferecer a educação integral. As instituições e 

os espaços de educação não formais podem se tornar espaços que complementem os 

espaços escolares, oferecendo outras atividades que as escolas não conseguem ofertar. 

Essa ação conjunta se torna um mecanismo voltado a promover o avanço escolar. 

Atividades diversificadas, espaço que oferte outras ações, estreitamento dos laços 

com as famílias levaram o maior comprometimento dos alunos e de seus familiares na 

escola e na instituição. 

Portanto, observou-se que, ao longo desse trabalho, a instituição colaborou de 

forma positiva para a redução na taxa do déficit de rendimento escolar. Houve uma 

ressignificação no processo de aprendizagem e, no ponto de vista social, reduziu o índice 

de evasão na instituição evitando que crianças e adolescentes fiquem expostos à situação 

de riscos.  
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PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO DE PESCADORES DE PIRANGI DO 

SUL/RN - A PARTIR DO MÉTODO FREIREANO 
          

Jeferson Gustavo Silva Guardiano1; José Mateus do Nascimento2 
 

INTRODUÇÃO 

O Projeto de Extensão Vivências da Educação Freiriana com os Pescadores de 

Pirangi/RN, popularmente conhecido com Tarralfas,  que objetivou alfabetizar 

pescadores de uma comunidade situada no Litoral Sul do nosso estado, e que também 

realizou ações de pós-alfabetização na perspectiva de letramento e de leitura de mundo 

desses sujeitos. Toda essa prática foi embasada nos pressupostos e fundamentos de Paulo 

Freire que defende a emancipação das pessoas pela democratização da apropriação dos 

bens históricos e culturais acumulados pela humanidade. Dentre as quais a apropriação e 

o desenvolvimento da leitura e da escrita apresenta-se como um patrimônio imaterial e 

elemento de empoderamento no processo de humanização e inclusão social. O projeto 

teve como um dos mentores o 2º Sargento da Marinha do Brasil, Roberto César da Rocha, 

que serve na Capitania dos Portos/RN e acompanhava a dificuldade que os pescadores de 

Pirangi do Sul têm em obter a habilitação exigida para o exercício da pesca com 

segurança. Ao constatar aquela realidade, ele buscou apoio para iniciar um trabalho de 

alfabetização voltado para os pescadores, e este apoio veio por meio da Diretoria de 

extensão do IFRN-CNAT(DIREX) e assim, foi formulado o Projeto Tarralfas, uma 

proposta piloto baseada no método analítico de alfabetização, adotado e divulgado pelo 

nosso patrono da educação brasileira, Paulo freire. A educação de modalidade EJA está 

presente na perspectiva de reverter a situação de jovens e adultos que não tiveram acesso 

à escola ou que por diversas razões não puderam concluir o ensino na idade própria, como 

é o caso de pescadores que desde muito jovens aprenderam a pescar com seus parentes e 

assumiram a prática como forma de sobrevivência. A pesquisa de cunho qualitativo tem 

por, questão de partida a idagação: como ocorre o processo ensino-aprendizagem dos 

jovens e adultos participantes do projeto de extensão Tarralfas? Como este projeto 

impacta na vida social dos pescadores? A presente pesquisa se justifica pelo fato, de 
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Grande do Norte- IFRN, J.guardiano@escolar.ifrn.edu.br 
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mateus.nascimento@escolar.ifrn.edu.br 
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procurarmos entender como se dá o ensino aprendizagem dos alunos do projeto Tarralfas, 

em relação às atividades que oportunizaram a aquisição da leitura e da escrita entre os 

estudantes pescadores. O processo de alfabetização, segundo Soares (1998 p. 39, 40) 

afirma que: 

 
Um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado; 

alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever, já o indivíduo letrado, 

vive em estado de letramento, e não só aquele que sabe ler e escrever, mas 

aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita, 

responde adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita. 
 

Dai vemos que não basta só está alfabetizado, mas partir dessa alfabetização e do 

ato de ler e escrever usar isso como meio de se inserir na sociedade. 

O objetivo dessa sistematização está em analisar o processo de ensino-

aprendizagem dos pescadores que são de Pirangi/ RN a partir de suas vivências na prática 

de letramento desempenhado pelo projeto de extensão Tarralfas. Especificamente, 

pesquisar o desempenho dos pescadores participantes do projeto Tarralfas, ao longo dos 

quase 3 anos em atividade, no quesito de alfabetização e práticas de leitura e escrita; 

compreender como acontece o processo de alfabetização de jovens e adultos; analisar os 

métodos e práticas utilizadas no processo de Alfabetização, desenvolvido no projeto 

Tarralfas. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O projeto funcionou na modalidade de Ensino de Jovens e Adultos (EJA), aquele 

que a LDB em seu Artigo 37 diz que será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria (Art. 37 da 

Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96) 

Segundo Freire (1989), o processo de alfabetização apresentava-se para o sujeito 

como possibilidade e oportunidade, tal qual uma porta que se abre para um caminho sem 

limites de descobertas sobre as grafias e seus múltiplos sentidos. A pós-alfabetização é 

apontada como estágio de continuação no processo de aquisição e desenvolvimento da 

linguagem, da leitura e da escrita. O momento da pós-alfabetização é também tratado 

como tempo de aprofundamento de conhecimentos pela realização dos círculos de cultura 

que se ocupam com a textualidade dos sentimentos, pensamentos e ações. Há sugestão do 
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próprio Paulo Freire que durante a fase da pós-alfabetização que se construa um banco de 

textos autorais pelos alfabetizandos, no sentido que “[...] se vá tentando a formação do 

que poderá a vir ser uma pequena biblioteca popular, com inclusão de páginas escritas 

pelos próprios educandos.” (FREIRE, 1989, p. 19) 

O método  Freiriano,  que inspira a  metodologia de ensino do Projeto Tarralfas, 

orienta que o alfabetizando teria as primeiras concepções de letramento e escrita com base 

em palavras geradoras relacionadas a sua cultura e experiência, ao invés da exposição de 

palavras anteriormente já formadas. A esse respeito, Freire (1987, p.6) diz que: 

 
Estas palavras são chamadas geradoras porque, através da combinação de seus 

elementos básicos, propiciam a formação de outras. Como palavras do 

universo vocabular do alfabetizando, são significações constituídas ou 

reconstituídas em comportamentos seus, que configuram situações existenciais 

ou, dentro delas, se configuram. 
 

Para Freire, a escola que alfabetiza precisa avançar para além das práticas 

mecânicas de alfabetização (educação bancária) e inaugurar processos conscientes de 

aquisição da leitura e da escrita. Nesse sentido, pensar sobre a escrita é possível e mesmo 

com sujeitos das classes populares. Eles são capazes de, a partir de suas referências de 

cultura, pensar sobre o universo vocabular próprio e descobrir a funcionalidade social e 

política das letras, palavras e dos textos. (FREIRE, 1989, p. 13) 

 

METODOLOGIA 

A Metodologia foi dividida em dois momentos, onde primeiramente recorreu a 

pesquisa bibliográfica, buscando estudos que versam essa temática acerca da educação 

de jovens e adultos no sentido de alfabetização popular. Tais buscas ocorreram em teses, 

artigos, revistas, livros e entre outras publicações.   

Em seguida, foi realizada uma pesquisa de campo a partir de entrevistas com os 

alfabetizandos, por meio de um questionário  com  14 questões, entre perguntas abertas e 

fechadas  de caráter quantitativo, com a finalidade de  formar a base para elaboraramos 

conclusões sobre prática  pesquisada. Para contabilizar os dados obtidos e fazer os 

gráficos, utilizamos da Plataforma  Excel.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise e interpretação dos resultados obtidos, que serviram de base para a 

presente pesquisa foram tabulados, conforme descritos abaixo, em formato de gráficos e 

tomou-se por base as respostas dos participantes do estudo. Sobre os alunos que 

participavam do projeto Tarralfas, observamos que a maioria tem entre 50 a 60 anos de 

idade (representando a maior parte dos entrevistados com 71%) e 60 a 70 anos, ou seja, 

o público que o projeto atende é um público idoso. Todos os educandos são  pescadores, 

profissão que foi sendo passada de geração para geração e até hoje apresenta-se como 

atividade e meio de sobrevivência deles.  

Uma outra temática discutida nesta pesquisa, foi sobre o ingresso dos alunos no 

projeto: 86% dos sujeitos pesquisados responderam que ficaram sabendo do projeto por 

meio de amigos, muitos relataram no questionário que “fulaninho chama fulaninho” e 

assim o projeto foi ganhando alunos e os outros 14% disseram que conheceram por meio 

de outros meios (não quiseram relatar quais) e  relataram ainda que entraram no projeto 

para aprender a ler e escrever. Em relação a este objetivo primordial, podemos observar 

no Gráfico 1, a sistematização do relato dos alunos sobre se projeto sobre se está ajudando 

a desenvolver a leitura. Então, observamos que a maioria, cerca de 86%, dizem que sim, 

pois já consegue ler e escrever algumas palavras e 14% relatam que não e ainda possuem 

dificuldade. 

 
Gráfico 01: Percentual dos alunos que aprenderam a escrever e a ler. 

 
Fonte: Própria (2021). 

 

Em relação às propostas de ensino-aprendizagem, os alfabetizandos (como são 

chamados os alunos do Tarralfas) argumentam que os agentes alfabetizadores (como são 

chamados os professores e recebem uma capacitação básica para participar do projeto, 
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sendo alunos das licenciaturas do IFRN, Campus Natal-Central) agem como facilitadores 

no processo de ensino das temáticas debatidas em sala de aula. As atividades são feitas 

em grupo, onde os agentes alfabetizadores, juntos com os alunos, vão construindo o 

conhecimento de sobre determinado tema gerador. Dessa forma, contribuem para que os 

alfabetizandos consigam entender os assuntos e trazê-los para o seu dia a dia. Segundo os 

alunos isso ajuda na formação cidadã deles.  

Por outro lado, alguns agentes alfabetizadores falaram que este exercício da 

docência no projeto de extensãoTarralfas é uma forma dele praticar a sua profissão futura. 

A esse respeito, o professor José Mateus (2019), em entrevista, declarou que os agentes 

alfabetizadores interagem com os estudantes nos círculos de escrita e leitura, sendo o 

momento da artesania da palavra.  

No entanto, o processo de ensino e de aprendizagem, somente ocorre graças aos 

materiais didático-pedagógicos que são acessíveis, visto que isso auxiliam na hora de 

mediar o conhecimento para os alfabetizandos. Os materiais foram confeccionados a 

partir da realidade dos sujeitos e são de fácil manuseio e produzidos com embalagem de 

materiais reaproveitáveis, como observamos a seguir nas Figuras 01 e 02. 

 
Figura01: Aprendendo a escrever: notação matemática da divisão. 

 
 

Fonte: NASCIMENTO (2019). 
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Figura 02: Jogos Interativos. 

 
Fonte: Própria (2019). 

 

Nas fotografias 1 e 2 vemos educandos do projeto tarralfas realizando atividades 

proposta pelo agentes alfabetizadores da área de matemática, na qual os aprediz estão 

aprendendo as operações matemáticas. 

 

CONCLUSÕES 

A pesquisa realizada revela a importância do projeto Tarralfas no processo de 

aquisição da leitura e da escrita e como esta conquista social atinge de forma positiva a 

vida desse grupo de estudantes pescadores em Pirangi do Sul, Natal/RN. Todos 

declararam que, graças ao projeto, aprenderam a ler e escrever e que os agentes 

alfabetizadores foram fundamentais para essa conquista.  

Ainda, notamos que há uma acessibilidade aos materiais didático-pedagógicos, o 

maximiza de forma ímpar as aprendizagens dos alunos pescadores. O que se observa nas 

falas dos estudantes é um sentimento de alegria sobre o Projeto, pois foi responsável por 

trazê-los de volta um direito social sem preço: aprender a ler e a escrever. Por meio do 

Tarralfas, aprenderam a navegar pelos oceanos das letras e a realizar reflexões sobre si e 

o mundo em que estão inseridos. Eles descobriram o poder das palavras. 
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APRENDENDO A USAR A ENERGIA DE FORMA RACIONAL NAS ESCOLAS 

DE JOÃO CÂMARA – RN 

 
Jardel Francisco Bonfim Chagas1; Maria Beatriz Inácia de Andrade 2 

 

INTRODUÇÃO 

Diante do atual cenário pelo qual passa o setor elétrico brasileiro, faz-se necessário 

o desenvolvimento de ações que mudem a forma como a população faz uso do recurso 

energético. É na educação básica que o conceito de uso eficiente da energia pode ganhar 

ressonância e produzir resultados mais plausíveis.  

A infraestrutura envolvida no abastecimento de energia elétrica por si só já 

configura um emaranhado de problemas, sendo que alguns deles são passíveis de soluções 

baseadas em tecnologia, bom gerenciamento e novas opções de fontes de abastecimento, 

preferencialmente as renováveis. 

Um primeiro problema trata-se das perdas nas linhas de transmissão (em geral 

10% da potência transportada) devido às condições técnicas que vão desde 

transformadores sem manutenção até o mau isolamento dos condutores, sem falar das 

perdas de natureza ôhmica. O padrão internacional destas perdas é da ordem de 6%.  Este 

tem sido um problema recorrente cujo principal ônus recai sobre as tarifas de energia 

elétrica. 

Outro problema está relacionado à qualidade da energia elétrica. A energia que 

chega a nossas residências, na maioria das vezes, não é limpa. Ela vem carregada de 

ruídos e interferências, principalmente de origem eletromagnéticas, que acabam 

provocando um distúrbio na tensão de fornecimento. 

Não menos importante é o problema da capacidade da concessionária em atender 

novas demandas de abastecimento de energia. À medida que a população melhora seu 

poder aquisitivo e adquire novos bens, dentre os quais muitos funcionam usando 

eletricidade, aumenta também a necessidade da concessionária aumentar sua capacidade 

de fornecimento de energia. Transformadores de distribuição que deveriam ter uma vida 

útil variando entre 30 a 50 anos, tem sua longevidade comprometida devido a curtos-

 
1  Mestre em Ensino de Física, IFRN – campus João Câmara, jardel.bonfim@ifrn.edu.br 
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circuitos na rede. Por conta de uma capacidade de atendimento limitada é que com 

frequência temos interrupções no fornecimento de energia que pode atingir uma 

determinada localidade ou boa parte do país, já que temos um sistema interligado 

nacionalmente. 

Com relação às perdas por transmissão, esse parece ser o problema mais difícil de 

resolver, visto que as perdas são maiores quanto maiores forem os comprimentos das 

linhas. Uma opção de solução para novos projetos seria a geração descentralizada, o que 

favorece a produção de energia localmente. Novas plantas de geração descentralizada 

podem contemplar a energia eólica, a solar e as pequenas centrais hidrelétricas. Portanto, 

iniciativas que proporcionem a redução no consumo de energia elétrica devem ser 

incentivadas e o ambiente escolar é um “terreno fértil” para os primeiros passos destas 

ações. 

Diante do exposto, pensou-se em criar um projeto de extensão que tivesse por 

finalidade levar conceitos consolidados de uso racional da energia elétrica às escolas 

públicas da cidade de João Câmara – RN. Assim, o objetivo desse trabalho é apresentar 

o projeto de extensão Aprendendo a usar a energia de forma racional nas escolas de João 

Câmara – RN, mostrando todas as etapas desde seu planejamento até a sua aplicação. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Fontes energéticas sempre impactam com maior ou menor intensidade o meio 

ambiente. Os grandes avanços tecnológicos nas técnicas de uso da energia nestas últimas 

décadas produziram muitos efeitos sobre o meio ambiente e a sociedade, como poluição 

do solo, do ar, da água e do agravamento das condições de saúde das populações 

(HINRICHS; LEINBACH; REIS, 2010). 

No caso específico de novos projetos de geração de energia, é necessário que se 

dê atenção à geração de origem hídrica. Se por um lado novas hidrelétricas dão um ganho 

na capacidade instalada de uma região, contribuindo para o atendimento de novas 

demandas que crescem a cada ano, por outro é preciso considerar os impactos que tais 

obras causam ao meio ambiente, dentre os quais estão: modificação do regime 

hidrológico, comprometendo as atividades a jusante do reservatório; assoreamento dos 

reservatórios e emissão de gases de efeito estufa (BERMANN, 2008). Isso sem falar nos 
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aspectos sociais aos quais estão submetidas as famílias deslocadas nas áreas inundadas. 

Por mais que recebam uma indenização, essas famílias sofrem um processo de emigração 

forçada sendo afetadas por perdas econômicas, sociais e culturais muitas vezes 

irreversíveis. 

Mas essa mesma energia que, em muitas situações do passado deixou as questões 

ambientais de lado, também é a energia que leva ao desenvolvimento. Vista desta 

perspectiva, a energia elétrica dá para as pessoas a condição de viver com um mínimo de 

conforto, seja pelo simples uso de um ventilador, seja pelo acondicionamento refrigerado 

de bebidas e alimentos.  Estamos falando aqui de uma energia de “subsistência” que não 

deixa de ser um exercício de cidadania e que deve ter seu fornecimento garantido, com 

padrões mínimos de qualidade, pelas concessionárias de energia elétrica. 

Para Reis e Silveira (2012), a questão energética, nos últimos anos, tomou posição 

central na agenda ambiental global, principalmente no que se refere às negociações da 

Convenção do Clima. Com efeito, uma razão pela qual a energia tem tomado atenção é 

que a atual matriz energética depende ainda, em torno de 80%, de combustíveis fósseis, 

cuja queima contribui para aumentar rapidamente a concentração de gases de efeito estufa 

na atmosfera. De qualquer modo, é preciso dizer que a importância da busca de uma maior 

eficiência energética e da transição para o uso de recursos primários renováveis tem sido 

ressaltada em toda e qualquer avaliação sobre desenvolvimento sustentável, o qual, a 

nosso ver, pode ser entendido como o desenvolvimento resultante de um conjunto de 

ações em que se leve em consideração o uso racional dos recursos naturais e que se 

vislumbre que a disponibilidade destes recursos para as gerações futuras depende de como 

os usamos no presente. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa, e o público-alvo escolhido foi 

composto por alunos, entre 15 e 18 anos, do Ensino Médio de escolas públicas da cidade 

de João Câmara. O projeto foi pensado incialmente para ser realizado em quatro etapas: 

planejamento e revisão bibliográfica, seleção dos participantes das escolas, capacitação 

da equipe e aplicação do projeto. Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram as 

plataformas virtuais utilizadas para interação entre alunos e professores. 

O projeto foi iniciado em março de 2020 e tem previsão de conclusão para abril 
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de 2021. Inicialmente foi realizado uma revisão da literatura sobre a temática de eficiência 

energética. Na sequência foram escolhidas duas escolas da cidade: a Escola Estadual de 

Ensino Médio em Tempo Integral Francisco de Assis Bittencourt e a Escola Estadual 

Antônio Gomes. Após, fizemos os contatos com os professores de Física das respectivas 

escolas e os convidamos a integrar nossa equipe. Reuniões virtuais foram realizadas entre 

todos os participantes da equipe, e foram discutidas e explanadas como estavam 

ocorrendo as aulas remotas na rede pública de João Câmara. Descobrimos que o 

WhatsApp está sendo uma das ferramentas mais utilizadas, além do Google Meet. 

Posterior a isso, entramos na fase de preparação de materiais virtuais que seriam aplicados 

durante as intervenções nas escolas. Na sequência, iniciamos a capacitação da equipe, 

apresentando e explicando cada material produzido. Por fim, aplicamos as atividades 

totalmente de maneira virtual. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante a fase de preparação do material, conseguimos produzir duas cartilhas e 

selecionar um vídeo disponível no Youtube como recursos iniciais a serem utilizados. O 

vídeo, intitulado “De Onde Vem a Energia Elétrica? #Episódio 3”, tem duração de 4 min 

e trata de forma bem lúdica sobre de onde a energia vem. A personagem Kika interage 

com uma lâmpada animada falando da importância das chuvas para a manutenção das 

hidrelétricas, entre outras informações relacionadas à produção e distribuição de energia. 

A cartilha 01, criada pela equipe, conta com uma breve explanação sobre uso de 

energia e seu peso financeiro na conta mensal/anual do consumidor brasileiro. Ela 

apresenta propostas para diminuição do consumo e como consequência reduzir os custos 

para o consumidor. O selo do Procel e sua interpretação também é discutido, mostrando 

a classificação dos aparelhos eletrodomésticos mais eficientes e que consomem menos 

energia. Ao final, é proposta uma atividade para os alunos: eles devem procurar aparelhos 

em sua casa que possuam o selo e verificar seu nível de eficiência. 

A cartilha 02, também criada pela equipe, apresenta uma breve explicação sobre 

como a energia chega a nossas casas e sua produção em si, mostrando de maneira 

resumida cada fonte de energia utilizada atualmente (eólica, solar, hidrelétrica, dentre 

outras). Também apresenta uma abordagem sobre consumo consciente e sugestões de 
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como reduzir o consumo em casa: limpar a geladeira interna e externamente, apagar as 

luzes ao sair dos cômodos, priorizar a iluminação natural, cuidados com o carregamento 

do celular, dentre outros. Ao final, como atividade, os alunos devem apresentar mais 

sugestões de pequenas ações que podem fazer em casa para economizar energia. 

Durante a fase da capacitação, optamos por utilizar uma sequência didática bem 

simples. Como o aplicativo utilizado nas escolas para a interação era o WhatsApp, 

decidimos por intercalar áudios, frases e arquivos da seguinte maneira: 

 

1º) Apresentação dos professores: “Oi gente... boa tarde. Meu nome é Professor 

XXXXXXXX e, junto com o professor XXXXXXX, estarei na aula de hoje com vocês 

discutindo sobre o consumo consciente de energia. Eu sempre vou mandar um arquivo e 

na sequência enviar um áudio explicando a atividade. Qualquer dúvida, estou à 

disposição." 

2º) Postagem do Vídeo 

3º) Após 10 min de postado o vídeo, interação com os alunos fazendo as seguintes 

perguntas: 

• Por que, em tempos de pouca chuva, temos que economizar energia? 

Depois de algumas respostas, fazemos a seguinte: 

• Existem outras razões para a falta de energia elétrica? 

4º) Envio de áudio explicando a atividade seguinte: Cartilha contendo informações 

iniciais sobre Energia; 

5º) Envio do Material 01 – Cartilha 01 

6º) Após alguns minutos, realização de interação com os alunos discutindo a tarefa 

proposta ao final do Material 01; 

7º) Envio de novo áudio explicando a atividade seguinte: Folheto contendo informações 

sobre uso eficiente de energia 

8º) Envio do Material 02 – Cartilha 02 

9º) Após alguns minutos, realização de interação com os alunos discutindo a tarefa 

proposta ao final do Material 02; 

10º) Envio de áudio fazendo um fechamento da atividade, falando da importância do 

consumo consciente de energia e despedida. 
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Até o momento, aplicamos a sequência em 5 turmas de 1º Ano do Ensino Médio. 

Apesar de muitas tentativas, a interação ocorreu com poucos alunos. No máximo 6 

estudantes por turma participavam das atividades e interagiam conosco. Acreditamos que 

a falta de internet de qualidade e, por algumas vezes, o desinteresse provocado pela 

pandemia da COVID-19 fez com que os alunos tivessem pouca participação. Assim, é 

preciso criar estratégias que possibilitem uma maior participação desses alunos, uma vez 

que os recursos que eles possuem acesso são limitados e pouco utilizados para fins 

acadêmicos. 

 

CONCLUSÕES 

O objetivo desse trabalho foi mostrar como está ocorrendo a aplicação do projeto 

de extensão “Aprendendo a usar a energia de forma racional nas escolas de João Câmara 

– RN”. O uso consciente de energia é uma política pública que deve estar presente na 

educação básica. Conscientizar os alunos é uma tarefa que não é fácil, porém possível. É 

preciso mostrar na prática os principais mecanismos de perdas de energia e como evitar 

esse desperdício, fazendo com que isso se torne algo presente na vida escolar e pessoal 

de cada um. Se queremos um futuro melhor para as próximas gerações, é preciso abordar 

conceitos de desenvolvimento sustentável do ponto de vista energético.  

Enfim, acreditamos que esse projeto, apesar de ser anual, pode ter uma 

continuidade e melhoria, propondo ações a serem desenvolvidas também dentro do 

ambiente escolar. 
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ESCRITORES DA LIBERDADE: UMA ANÁLISE NA 

PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO POPULAR 

 
Vinicius Evangelista Araújo1; Maria Zenaide Alves2; Selma Martines Peres3 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil vivenciou nos últimos anos uma expansão do acesso à educação básica 

nunca antes visto, estimulado por políticas públicas voltadas para a democratização do 

acesso à educação. São políticas que promovem e estimulam o acesso das classes 

populares ao sistema de ensino. Todavia, tais políticas não fazem sentido se não 

encontrarem no chão da escola terreno fértil, com práticas pedagógicas verdadeiramente 

inclusivas. Ou seja, se os professores e as instituições não estiverem preparados para 

receber os alunos reais, e não os alunos idealizados por muitos setores da sociedade. Estas 

políticas fazem emergir no cenário educacional brasileiro questões pedagógicas que 

demandam que busquemos compreender quem são os novos sujeitos da nossa prática e 

como podemos lidar com as lacunas dos alunos de camadas populares. A compreensão 

desses sujeitos e dos seus processos educativos é fundamental para se pensar uma 

educação que lhes acolha de fato e, com isso, produzir conhecimento que possa ajudar a 

teoria pedagógica a se reencontrar com os sujeitos da própria ação educativa (ARROYO, 

2014). Neste contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar uma análise do filme 

Escritores da Liberdade4, buscando compreender os personagens e enredo do filme, 

estabelecendo reflexões que possam nos provocar inquietações relativas à nossa própria 

realidade. A análise foi desenvolvida como trabalho final da disciplina Educação Popular: 

fundamentos e práticas, do mestrado em educação da Universidade Federal de Catalão. 

A escolha pela análise a partir da linguagem cinematográfica se justifica, inicialmente, 

por assumirmos o potencial dessa linguagem para estabelecer um diálogo com educadores 

e educadoras e, também, por se tratar de um filme baseado em uma história real recente 

da história norte-americana, que retrata uma realidade muito próxima do que estamos 

 
1 Programa Pós-Graduação em Química – PPGQ/UFCAT, prof.vini.quimica@gmail.com 
2  Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGEDUC/UFCAT, zenpiaui@ufg.br 
3  Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGEDUC/UFCAT, selmamartinesp@gmail.com 
4 Direção: Richard LaGravenese, 2007. Elenco: Hilary Swank, Patrick Dempsey, Scott Glenn 
Título original Freedom Writers. 
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mailto:zenpiaui@ufg.br
mailto:selmamartinesp@gmail.com
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-25615/
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http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-112/
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vivendo hoje no Brasil, com a entrada das classes populares na escola.   

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A escola é o espaço social em que os educandos adquirirem conhecimentos 

necessários para sua formação social, cultural e intelectual, sendo, por isso, primordial 

que busque valorizar as diferenças entre os alunos, contribuir nas relações que se 

estabelecem no seio escolar e construir uma educação pautada nos valores dos sujeitos do 

processo educativo. Neste sentido, deve configurar-se não apenas como um espaço de 

busca de saberes por parte dos educandos, mas também de produção de saberes. Esta é a 

visão do paradigma da educação popular, cujas bases epistemológicas se assenta no 

histórico enfrentamento às desigualdades econômicas que reverberam nas desigualdades 

educacionais (PALUDO, 2015) e tem como um dos fundamentos mais importantes a 

pedagogia dialógica e libertadora de Paulo Freire (1987).  

 
Sendo fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo. Daí que seja 

essencialmente tarefa de sujeitos e que não possa verificar-se na relação de 

dominação [...] amor, não, porque é um ato de coragem, nunca de medo, o 

amor é compromisso com os homens. Onde quer que estejam estes, oprimidos, 

o ato de amor está em comprometer-se com a causa [...] como ato de valentia, 

não pode ser piegas; como ato de liberdade, não pode ser pretexto para 

manipulação senão gerador de outros atos de liberdade. A não ser assim, não é 

amor. (FREIRE, 2020, p. 110). 
 

Pedagogia do Oprimido é a obra central na qual esta análise está fundamentada, a 

partir da compreensão de que a educação, para ser libertadora, não pode se furtar a ser 

crítica e dialógica, ser mediada pelo amor ao ser humano e promover a conscientização, 

entendida como “a unidade indissolúvel entre minha ação e minha reflexão sobre o 

mundo” (FREIRE, 2008, p. 30). 

 

METODOLOGIA 

Este é um trabalho de natureza qualitativa que teve como ferramenta principal o 

filme “Escritores da Liberdade'' (2007), que retrata uma experiência escolar nos Estados 

Unidos. A análise se deu a partir da perspectiva da Educação Popular, sob a lente de Paulo 

Freire em Pedagogia do Oprimido para realizar. O filme faz uma adaptação do livro de 

mesmo nome, que é um relato apresentado por Erin Gruwell (interpretada por Hillary 

Swank), como professora de Inglês básico na escola Woodrow Wilson High School 
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(Long Beach, Califórnia), nas turmas de integração para “estudantes de baixa 

performance”. A integração dos alunos é marcada pela divisão do grupo em “tribos”, de 

acordo com sua origem: “Pequeno Camboja” (descendentes do Camboja), “O gueto” 

(afro-americanos), “A branquelândia” (descendentes de europeus) e os membros do “Sul 

da fronteira” (latino-americanos). Esta divisão é um dos eixos centrais do filme e a análise 

centra-se na ação pedagógica da professora, abordando-a a partir de três elementos 

centrais da obra Pedagogia do Oprimido: a) O amor não piegas, b) A dialogicidade e  c) 

A conscientização. Assim, este trabalho tem por objetivo identificar na obra e analisar 

esses elementos da obra freireana, que consideramos centrais no paradigma da educação 

popular, destacando-os pela centralidade também na prática educacional presente na obra 

analisada.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A professora Erin Gruwell foi um daqueles profissionais que tomamos como 

inspiração porque nos faz ter certeza de que a prática pedagógica pode ir muito além de 

seguir um roteiro, de massacrar os alunos com o conteúdo e com diálogos e narrativas 

unilaterais, visando apenas os resultados em um boletim. Ser professor exige de nós uma 

postura amorosa, um ato de valentia e, como tal, “não pode ser piegas: como ato de 

libertação, não pode ser pretexto para manipulação, senão gerador de outros atos de 

liberdade, a não ser assim, não é amor” (FREIRE, 2020).  

A história retratada no filme é marcada pela briga de gangues que dominam o 

território das áreas ao redor da escola, predominando os primeiros 30 minutos da 

narrativa. Em vários momentos a professora tenta se aproximar dos alunos, demonstrando 

interesse pelo que eles sabem, mas sem sucesso. O clima de tensão é muito evidente e as 

atitudes contra produtivas dos alunos não são intrínsecas, mas fazem parte de uma 

resposta que os mesmos têm ao sistema que lhes está posto. Eles vivem uma guerra 

cotidianamente, dentro e fora da escola.  

Durante uma aula de inglês, Erin repreende uma ação realizada por Tito (“tribo 

do sul da fronteira"), no objetivo de ofender outro aluno, Jamal (“tribo do gueto”), por 

meio de uma caricatura. Em seguida surge uma discussão entre ela e os alunos, 

destacando a situação de opressão e então as dores dos personagens são escancaradas. 

Erin instiga a discussão, relacionando a caricatura com a propaganda nazista (na qual 
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tinha como foco o povo judeu e negro) e a cena é finalizada no momento em que Tito 

pergunta o que foi o Holocausto, incentivando a professora a questionar quantos alunos 

saberiam o que era e apenas Ben, da “tribo da branquelandia”, levantou a mão. A seguir, 

faz outra pergunta, questionando quantos alunos já tinham sido alvo de tiros - todos, 

exceto Ben, levantaram a mão. Surge neste momento, os primeiros momentos de diálogo 

facilitado pela pedagogia do oprimido. Ou seja, a professora partiu da (dura) realidade 

dos jovens para construir uma aproximação pedagógica e gerar conteúdo que despertasse 

o interesse dos educandos. 

A partir de então a professora fortalece vínculos com os alunos, estimulando a 

tomada de consciência da realidade em que vivem. Suas ações iniciais objetivavam a 

busca pela união dos alunos, que por instinto, trouxeram a guerra de gangues para dentro 

da escola. A aproximação tornou-se possível à medida que estes se enxergavam como 

iguais, como oprimidos. Após ganhar a confiança dos jovens, Erin inicia um trabalho de 

produção escrita, por meio de um diário onde os estudantes devem fazer o registro de suas 

dores e angústias cotidianas. A leitura do material pela professora é permitida pelos 

alunos, o que proporciona à docente uma imersão maior no mundo desses personagens e 

promovendo elementos centrais para uma prática educativa dialógica, mediada pelo 

amor.  

Isso nos leva ao segundo eixo de análise, que é a relação de amor da professora-

alunos, dos alunos-professora e aluno-aluno, na busca da libertação, demonstrada em 

vários momentos do filme. Em relação a professora com os alunos, Erin adquire dois 

empregos para que lhe fosse viabilizada a oportunidade de entregar livros novos (a sua 

escolha) aos alunos e também, que conseguisse levá-los em passeios (como o Museu da 

Tolerância-Beit Hashoah e restaurantes), na tentativa de tirá-los da zona da escola 

confirmando assim, seu compromisso e ato de coragem. A cena em que ela reprova a 

atitude do aluno André, em se avaliar com nota ‘F’, falando e demonstrando como ela o 

enxerga, também foi uma validação desse amor. 

Vale aqui problematizar a própria condição do trabalho docente. Nesse caso, o 

fato de a professora ter que conseguir outro trabalho, denota as condições de 

desvalorização da profissão professor, haja vista que sua remuneração não ser suficiente 

para dedicar-se aos projetos desejados, bem como denuncia o pouco investimento na 
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educação e em projetos educativos e culturais extraclasse desse grupo, uma vez que os 

custos das ações foram financiadas pela professora Erin. Nesse sentido, Freire, nos ajuda 

a refletir acerca da relação professora-alunos na perspectiva de educação, consciente, 

tomada como um ato político e que o filme também potencializa a compreensão 

transformadora da atitude da professora e ao mesmo tempo sua condição de trabalhadora 

explorada.  

Em relação aluno-aluno, é demonstrada na cena de “um brinde a mudança”, com 

a exteriorização da vontade e esperança por mudança. Nesta mesma cena, um aluno pede 

para ler seu diário, e então desabafa sobre a situação de despejo que ele e sua família 

estavam enfrentando. Após a leitura, a maior parte dos alunos se aproximam e o abraçam 

em um ato de solidariedade e respeito. O primeiro vislumbre da comunhão é exposto. 

Em relação ao amor alunos-professora, e também aluno-aluno, foi reforçado 

principalmente na cena em que eles percebem que não poderiam seguir para o terceiro 

ciclo do ensino médio com Erin. A motivação por trás do descontentamento está 

relacionada à comunhão (e refúgio) que eles criaram em sala, e que estava ameaçado pela 

possibilidade da inserção de outros professores, uma vez que vistos como opressores, 

reforçariam a divisão entre os oprimidos como estratégia de opressão para manutenção 

da hegemonia (FREIRE, 2020).  

O resultado das ações pedagógicas da professora é mostrado nas etapas da 

conquista pela autonomia dos alunos. Estes a expressam a cada barreira que surge. O 

primeiro indício, surgiu com a leitura do ‘Diário de Anne Frank’, quando Marcus ao 

terminá-la, busca por mais livros de Ms. Miep Gies (secretária que esconde Anne), tendo 

esta como inspiração. Retorna quando se unem para arrecadação de dinheiro para trazer 

a mesma secretária para a escola e finaliza quando buscam reivindicar a permanência de 

Erin no terceiro ciclo do Ensino Médio.  

Os arcos destacados no trabalho se completam quando os alunos juntamente com 

a professora unem seus diários para a formação de um livro intitulado “O Diário dos 

Escritores da Liberdade” (no qual, na versão impressa, também tem as observações de 

Erin). Uma demonstração de respeito professora-aluno pelas histórias dos alunos, além 

da ascensão dos alunos enquanto sujeitos humanizados, se vendo como tais. 
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CONCLUSÕES 

O filme “Escritores da Liberdade” nos apresentou uma experiência de prática 

pedagógica dialogada, mediatizada pelo amor e focada na libertação. Como tal, representa 

vividamente a idealização que Paulo Freire tanto discutiu na Pedagogia do Oprimido. A 

professora Erin Gruwell é uma inspiração e nos motiva e instiga a repensar na atuação 

dentro e fora da sala de aula, nas formas de diálogo e, acima de tudo, no compromisso 

com a educação libertadora e problematizadora. Como potenciais opressores que somos, 

enquanto professores, devemos ter a humildade e aceitar os diversos tipos de saberes, 

independentemente de como vier, inclusive na Química, uma ciência ainda distante das 

classes populares.  
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: SENTIDOS E EXPERIÊNCIAS NUMA 

PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR 
          
Janes Aparecida Xavier da Silva Neves1; Adelice Pereira de Jesus2; Wiara de Freitas Araújo Reis Gomes3 

 

INTRODUÇÃO 

A proposta desta pesquisa é analisar a importância da interdisciplinaridade em 

turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) sob a perspectiva das aprendizagens 

significativas, evidenciando, assim, a importância do trabalho conjunto das mais diversas 

áreas do conhecimento no processo de ensino-aprendizagem através das 

vivências/experiências dos egressos na EJA.  

Esta proposta surge a partir de inquietações advindas da própria experiência 

docente em turmas da EJA. Por essa razão, surge a necessidade de aprimorar e ampliar as 

ações e práxis pedagógicas de forma interdisciplinar dentro do espaço escolar, visando às 

aprendizagens significativas nos estudantes da EJA. 

Nos dias de hoje, quem está no chão da sala de aula deve reconhecer que já não é 

possível ensinar sem levar em conta os saberes do educando, saberes esses adquiridos 

com suas experiências de vida. Cabe ao professor, agora, mediar os conteúdos de forma 

a despertar nos estudantes o interesse pela disciplina com base em uma realidade concreta 

e, desta forma, estudar fará sentido para aquele que aprende (FREIRE, 1996).  

Assim, Ausubel (1978) defende que se faz necessário que o professor tenha 

consciência de que seus alunos trazem consigo conhecimentos e vivências de mundo e 

que ele utilize-os para promover uma aprendizagem significativa. 

Atualmente as práticas interdisciplinares têm ganhado espaço dentro das 

discussões sobre o fazer e a prática docente, além de serem incorporadas e recomendadas 

pelos mais importantes documentos que norteiam a educação nacional. No Brasil, a 

interdisciplinaridade ganha seu espaço a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei Nº 9394) de 1996 e da publicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) de 1998. 
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3  Mestranda do programa de Pós-Graduação em Ensino Linguagem e Sociedade – PPGELS pela 
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Apoiada pelos documentos norteadores da educação, a prática interdisciplinar 

como prática consciente ainda é pouco conhecida e concretizada (BOVO, 2005). Sob essa 

perspectiva, esta pesquisa se apoiará no que defende Fazenda (2008). Segundo a autora, 

a interdisciplinaridade é “um conjunto de relações entre disciplinas abertas sempre a 

novas relações que se vai descobrindo. Interdisciplinar é toda interação existente entre 

duas ou mais disciplinas no âmbito do conhecimento, dos métodos e da aprendizagem 

das mesmas” (FAZENDA, 2008, p. 161). Ela ainda defende a ideia de que “na 

interdisciplinaridade escolar, as noções, finalidades, habilidades e técnicas visam 

favorecer, sobretudo, o processo de aprendizagem, respeitando os saberes dos alunos e 

sua integração” (FAZENDA, 2008, p. 22). 

Portanto, esta pesquisa se justifica pela relevância social de refletir ações 

interdisciplinares em turmas da EJA de forma a trazer para os envolvidos uma 

aprendizagem significativa. A relevância acadêmica está na ampliação de discussões 

acerca da temática e na maneira sobre como pode se estruturar um trabalho com esse tema 

dentro do espaço formal. Também tem relevância pessoal, já que a formação do professor-

pesquisador é fundamental, sobretudo, quando esse professor atua em turmas da EJA e 

quer incorporar às suas práticas meios que visem ampliar suas ações dentro da sala de 

aula e dentro do espaço escolar. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Os primeiros movimentos a favor da interdisciplinaridade surgiram na Europa nos 

anos 60 com os movimentos estudantis. A defesa do movimento era uma reestruturação 

nos estatutos, tanto para escolas quanto para universidades (FAZENDA, 1994). No 

Brasil, as discussões sobre a temática se intensificaram com a promulgação da Lei Nº 

9394/96 e com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Hoje, a 

temática está apoiada na construção dos novos currículos escolares e também na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), que define direitos básicos de aprendizagem para 

todos os níveis de escolaridade. 

A importância da interdisciplinaridade dentro do espaço escolar é pautada 

principalmente para que os professores dialoguem entre si, para que haja uma integração 

entre os conteúdos curriculares, independentemente da disciplina, a fim de que assim um 

determinado tema possa ser integrado a todas as disciplinas de forma a promover uma 
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aprendizagem significativa. 

No que diz respeito à EJA, essa integração se faz importante, pois essa modalidade 

de ensino deve assumir um caráter multidimensional, de forma que os conteúdos a serem 

trabalhados possam explorar as questões de cultura, gênero, diversidade, cidadania, saúde 

dentre outros. A Conferência Internacional Sobre Educação de Adultos (VI 

CONFINTEA), que ocorreu no Brasil no ano de 2009, reafirmou que esta modalidade 

deve buscar uma Educação de Jovens e Adultos baseada em valores de inclusão, 

emancipatórios, humanistas e democráticos de forma a promover autonomia e 

responsabilidades nos alunos inseridos neste processo de ensino. 

Para Pierre (2005), é preciso desenvolver a autonomia e o sentido de 

responsabilidade das pessoas e comunidades no sentido de enfrentar as rápidas 

transformações socioeconômicas e culturais, através da difusão de uma cultura de paz, de 

democracia e de participação criativa e consciente dos cidadãos. 

Com isso, este estudo buscará responder à seguinte problemática: qual a 

importância da interdisciplinaridade para a aprendizagem significativa de alunos da 

Educação de Jovens e Adultos? Diante do problema exposto, torna-se necessário que os 

envolvidos, no ato de educar, repensem suas práticas pedagógicas na busca por uma 

reinvenção, para que o aluno produza um conhecimento significativo. Dessa forma, a 

educação escolar interdisciplinar poderá se fortalecer simetricamente com o princípio 

básico de que os indivíduos construam sentidos e significados que julgam representativos 

de suas histórias e vivências. Para Larrosa (2002, p. 25-26), 

            
O saber de experiência se dá na relação entre o conhecimento e a vida humana. 

De fato, a experiência é uma espécie de mediação entre ambos. É importante, 

porém, ter presente que, do ponto de vista da experiência, nem ‘conhecimento’ 

nem ‘vida’ significam o que significam habitualmente. 
 

Corroborando o autor, a experiência é o que nos acontece. Nos estudos relacionais 

da EJA e no processo educacional, podemos pensar a educação a partir da 

experiência/sentido, tendo em vista que o sujeito oprimido só terá consciência dessas 

violências através da (re) significação do conhecimento. Larrosa (2002), no artigo “Notas 

sobre a experiência e o saber de experiência”, faz uma reflexão sobre a funcionalidade do 

processo de aprendizado, que é fundamentado na experiência cotidiana. Sendo assim, é 

urgente inserir os educandos da EJA como protagonistas do conhecimento reflexivo, com 
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ênfase em experiências vividas e sofridas, as quais não são possíveis prever, mas que 

permitem um posicionar-se de modo interativo, pois “[a] experiência é o que nos passa, o 

que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca” 

(LARROSA, 2002, p. 21). 

As práticas interdisciplinares devem ser usadas para serem meios de levar aos 

alunos uma educação crítica que tenha o propósito de emancipá-los para construção de 

uma sociedade crítica e ativa. No atual contexto em que se encontra a sociedade e a escola, 

não há mais espaço para um ensino pautado em uma educação tradicional, com métodos 

que pouco instigam no aluno à formação crítica. Bortone (2012, p. 35) entende que:  

 

[d]ecorar conteúdos que nada significam para sua vida não contribui para que 

os alunos se tornem cidadãos conscientes e capazes de atuar criticamente e 

reflexivamente na sociedade. É necessário construir aprendizagens que 

estejam em consonância com as questões sociais que marcam cada momento 

histórico, cuja assimilação é considerada essencial para que possam exercer 

seus direitos e deveres. 
 

No bojo dos nossos estudos, asseveramos que a educação para autonomia dispensa 

a “decoreba” dos conteúdos e livros didáticos, sendo necessário reconhecer os sujeitos da 

EJA e suas particularidades enquanto sujeitos que retornam aos bancos escolares cheios 

de expectativas sobre promoção pessoal e profissional. Nesse sentido, à escola cabe 

proporcionar a esses discentes uma educação que ressalte suas vivências e que prime por 

sua permanência no ambiente escolar. A interdisciplinaridade nos coloca uma nova visão 

da realidade, nos leva a mudar os nossos pensamentos, buscando a partilha, a integração 

de diversas áreas do conhecimento, o que culmina na produção de conhecimentos mais 

aprofundados e sólidos.    

 
A interdisciplinaridade no campo da ciência corresponde à necessidade de 

superar a visão fragmentadora da produção do conhecimento, articular e 

produzir coerência entre os múltiplos fragmentos que estão postos no acervo 

de conhecimentos da humanidade (LÚCK, 2007, p. 59). 
 

Luck (2007) propõe a integralização em oposição à fragmentação da produção do 

conhecimento, de maneira organizada, com vistas à produção de conhecimentos mais 

coerentes que levem à formação integral dos educandos. Dessa forma, é fundamental 

envolvê-los em uma pedagogia engajada, como afirma Bell Hooks (2013), corroborando 

Luck (2007), no sentido de promover envolvimento em práticas educacionais implicadas 
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em vivências, capazes de significar a existência do aluno na escola. Em suas pesquisas, 

Bell Hooks (2013) aborda que alunos/as de grupos marginalizados têm tido suas vozes 

silenciadas dentro das instituições de saber. Hooks (2013) defende que o professor atue 

com estratégias pedagógicas que assegurem, por meio de diferentes ferramentas, alunos 

que possam falar. Para tanto, traz a necessidade de que suas experiências sejam relatadas 

a fim de produzir novas teorizações. Propõe-se, dessa forma, uma educação voltada para 

a simplicidade, para a atenção plena, para a desaceleração e que promova, de modo 

substantivo, a abertura para a experiência. 

Nesse sentido, a busca por um currículo interdisciplinar na EJA pode proporcionar 

aos docentes uma metodologia de maior interação e discussão com os alunos, dando 

melhores condições de trabalho e facilitando a compreensão dos conteúdos veiculados, 

permitindo, assim, uma completa interação do que é visto na escola com a realidade do 

aluno e suas vivências. 

Segundo Pedroso (2012), esse processo de reflexão-ação na prática pedagógica 

conduz à superação da fragmentação dos conhecimentos, produzindo a hominização, isto 

é, tornando o homem mais humanizado pela compreensão mais justa e clara da realidade. 

 

METODOLOGIA  

Como abordagem metodológica, será aplicado o método de pesquisa-ação, o qual 

será explorado dentro do espaço escolar com o objetivo de observar como estão 

acontecendo as práticas em relação à interdisciplinaridade, como elas se efetivam e qual 

o papel dos professores envolvidos nesta proposta. Para o aporte teórico desta pesquisa, 

serão abordados alguns autores que introduziram a ideia de interdisciplinaridade, entre 

eles: Paulo Freire, Hilton Japiassu, Ivani Catarina Arantes Fazenda, além de outros 

pesquisadores da área. 

Atualmente, a pesquisa-ação é uma das metodologias mais exploradas em projetos 

de pesquisa educacionais, pois permite um suporte teórico, além de produzir informações 

e conhecimentos mais efetivos (THIOLLENT, 1985). 

Ainda em consonância com o método de pesquisa, o trajeto metodológico 

perpassará a pesquisa qualitativa de caráter bibliográfico. A coleta de dados será por meio 

de observação participante e de entrevistas semiestruturadas, realizadas nas escolas das 
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redes Municipais de Guanambi-BA e Palmas de Monte-BA. Os sujeitos desta pesquisa 

serão os professores da rede municipal de Guanambi-BA e também de Palmas de Monte 

Alto-BA que atuam em turmas da EJA, especialmente, nos anos finais do ensino 

fundamental. A escolha desses sujeitos se deu pelo fácil contato com ambos os públicos 

de ambas as cidades.  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Com o sucesso na execução deste projeto, espera-se contribuir para os 

conhecimentos sobre a interdisciplinaridade e as aprendizagens significativas, bem como 

para a importância da aplicação desta em turmas de EJA. Além disso, pretende-se 

fornecer subsídios para o trabalho docente em turmas de EJA em relação à 

interdisciplinaridade de forma que professores possam integrar às suas práticas ações 

interdisciplinares para, assim, promover um ensino-aprendizagem significativo aos 

envolvidos. Ademais, esta pesquisa irá atualizar as informações sobre a temática e poderá 

ser utilizada como referência não só para os professores/pesquisadores da região do Alto 

Sertão, mas para todos aqueles que estão empenhados em adotar práticas 

interdisciplinares em suas escolas. 
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LITERATURA POPULAR NA PESQUISA E FORMAÇÃO DOCENTE: A 

LITERATURA DE CORDEL COMO FONTE DE PESQUISA DOS TCC’S DO 

CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA. 

 
Naiara Andrade de Abreu1; Danilo Nobre Gomes2; Naiane Andrade de Abreu3 

 

INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa tem como objetivo problematizar a presença da literatura popular 

na formação docente ao analisar o uso da literatura de cordel como fonte histórica dos 

trabalhos monográficos do curso de Licenciatura em História do Centro de Formação de 

Professores da UFCG (Universidade Federal de Campina Grande), Campus de 

Cajazeiras/PB. Espera-se com esse trabalho avaliar as influências e o uso dessa produção 

literária na formação docente, na contextualização histórica e social dos trabalhos 

monográficos do curso já citado anteriormente, analisando o uso do cordel como fonte 

historiográfica e problematizando discursos acerca deste. 

De maneira mais específica refletirá acerca do cordel como fonte de pesquisa 

histórica, seus aspectos e influências na formação docente do curso de História, 

problematizando os discursos que os TCC`s trazem acerca desta literatura, tendo em vista 

que “abrir as portas da escola para o conhecimento e a experiência com o Cordel e a 

literatura popular como um todo, é uma conquista da maior importância” (PINHEIRO, 

2012, p.11). A proposta aqui é perceber como estas pesquisas utilizam o cordel como 

fonte histórica e o impacto dessa utilização na sua formação docente. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Esta pesquisa objetiva compreender a relação entre literatura popular, pesquisa e 

formação docente ao analisar o uso do cordel como fonte histórica nas pesquisas 

monográficas do curso de Licenciatura em História do Centro de Formação de 

Professores da Universidade Federal de Campina Grande. Escolhemos seis TCC`s 
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produzidos entre os anos de 2014 e 2019 para efeito de análise, com temáticas que 

envolvem tanto a pesquisa como o ensino através da Literatura de Cordel.  

Partindo do pressuposto de que o folheto de Cordel traz um conjunto de 

manifestações culturais, sociais e históricas, a partir da década de 1990 seu uso tem se 

popularizado no ambiente acadêmico, como já afirmam como autores como, Abreu 

(1999), Filho (2017), Gomes (2017) e Melo (2010). Ao longo da história “a leitura destes 

frágeis livros tinha finalidades diversas: ajudava a aliviar o fatigante trabalho agrícola, 

estava presente nos momentos de descanso quando as pessoas se reuniam para ouvir 

narrativas em versos e as “histórias de Trancoso”; e com as histórias de ABC, contribuía 

para iniciar os leitores no restrito universo da escrita” (MELO, 2010, p.60). Percebe-se 

cada vez mais a inserção desta literatura na Academia, um dos motivos que nos levou a 

realizar este trabalho.  

 

METODOLOGIA 

A abordagem metodológica desta pesquisa caracteriza-se por ser do tipo 

qualitativa, de caráter bibliográfico e subjetivo. O objeto de estudo deste trabalho envolve 

práticas culturais, memórias e histórias, como elementos vivos e subjetivos da literatura 

oral. A pesquisa com trabalhos monográficos e a análise discursiva destes norteará este 

estudo. 

 Os sujeitos envolvidos nesta pesquisa serão os discentes do curso de 

História do CFP. A coleta de dados aconteceu de diferentes maneiras. A primeira delas 

foi o levantamento dos TCC`s produzidos, leitura e análise. As categorias que nortearam 

esta análise são: a formação docente, a poesia popular e pesquisa histórica, que ajudarão 

a perceber o impacto da utilização do cordel na formação dos discentes do curso de 

história e os discursos que estes TCC`s trazem.  

Assim, escolhemos seis monografias que foram escritas entre os anos de 2014 a 

2019 e que situam suas problemáticas em torno do cordel como instrumento que facilita 

o processo ensino aprendizagem e como fonte de pesquisa que possibilita analisar 

questões de gênero e cultura, por exemplo. São estes: 

 

Fernanda Raquel França Herculano: mulher do lar, mulher da rua: tensões e conflitos nas 
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representações do feminino nos folhetos de cordel de Leandro Gomes de Barros nos 

séculos XIX e XX, 2019. 

Roberto Ferreira: a literatura de cordel no ensino de História: uma proposta de intervenção 

com oficinas pedagógicas, 2018. 

Thiago Pereira da Silva: as mulheres na literatura de cordel: representações e autoria 

(1907-2013), 2017. 

Lauane Nascimento Silva: a representação da identidade feminina cos cordéis de Leandro 

Gomes de Barros (1907- 1920), 2017. 

Andressa Livanilde da Silva: o amor em versos: as relações afetivas e representações 

femininas na Paraíba Moderna (1920-1930) nos folhetos de cordéis, 2015. 

Thamires Isidório de Figueiredo: a formação de professores de História do CFP de 

Cajazeiras-PB (currículo de 2009), 2014. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os seis trabalhos monográficos do curso de História trazem em seu corpo textual 

temáticas que se vinculam à pesquisa e ao ensino e utilizam a literatura de cordel como 

fonte. Pensar a literatura de cordel como “documento histórico em sala” (FERREIRA, 

2018, p.15) é o foco da pesquisa do discente Roberto Ferreira, que além de discente, 

também é cordelista, tendo assim um lugar de fala específico.  

Ao apresentar um panorama histórico do cordel, o autor problematiza as 

possibilidades de intervenção pedagógica através do cordel tanto no âmbito da pesquisa 

como da formação docente. O TCC do discente foi desenvolvido através de oficinas 

pedagógicas em sala de aula, onde a construção do conhecimento histórico que valoriza 

a cultura popular e as experiências do aluno assume papel principal, numa perspectiva de 

ensino progressista e histórico-crítica e social dos conteúdos.  

 É “fundamental que a escola assuma a valorização da cultura de seu próprio grupo 

e, ao mesmo tempo, busque ultrapassar limites e utilizando múltiplas linguagens, das 

expressões e conhecimentos históricos” (PCNs,1998, p.44), desenvolvendo um espírito 

crítico e criativo vinculado ao contexto sociocultural, a uma historicidade, pois como 

afirma Roberto (2018) o cordel é pouco papel, mas apresenta variadas possibilidades para 

enriquecer o ensino, fomentar a pesquisa e formar um bom docente.  



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

Os discentes Fernanda e Tiago desenvolveram seus TCC`s numa perspectiva de 

gênero ao analisar tensões e conflitos nas representações do feminino nos folhetos do 

cordelista pombalense Leandro Gomes de Barros e o protagonismo feminino na escrita 

do cordel na obra de Maria das Neves Pimentel.  

 No intuito de compreender a construção de memórias sociais acerca da mulher 

pombalense, o texto de Fernanda problematiza os estereótipos da mulher do lar e a mulher 

da rua. A abordagem desse feminino na poesia de Leandro Gomes de Barros, na visão da 

discente Fernanda nos conduz a conhecer “o cotidiano e papel das mulheres durante os 

séculos XIX e XX, e como as mesmas eram vistas pela sociedade, indo ao extremo do 

elogio ao preconceito, com relação ao seu comportamento pessoal e social” 

(HERCULANO, 2019, p.09). Existia no século XX uma escrita masculina do cordel, fato 

que muda quando há a autoria feminina no cordel e o trabalho do discente Thiago mostra 

como as próprias mulheres, através de sues lugares de fala, se representavam nos versos 

de cordel.  

Perceber os discursos acerca do feminino nos folhetos é preocupação central dos 

discentes. A inserção cada vez maior desta literatura na academia proporciona uma 

formação docente preocupada com temas ligados a gênero e a literatura popular, 

realidades vivenciadas na sociedade.   

É o caso dos trabalhos “a representação da identidade feminina nos cordéis de 

Leandro Gomes de Barros” e “o amor em versos: as relações afetivas e representações 

femininas na Paraíba Moderna (1920-1930) nos folhetos de cordéis” das discentes Lauane 

e Andressa. 

Lauane aborda o papel e lugar da mulher na sociedade no período de transição do 

século XIX para o século XX, dentro das narrativas do poeta Leandro Gomes de Barros 

e Andressa a entender as representações femininas do cordel sob o ponto de vista das 

relações afetivas e sociais. 

Segundo Lauane (2017), o gênero feminino nos cordéis de Leandro aparece dois 

momentos, um subserviente ao sistema patriarcal, com comportamentos vigiados, 

conduzidos pelos dogmas, sem jamais inferir papel e domínio do homem, com prescrição 

de comportamentos esperados consideradas adequados, e estigmas como ser pura, casta, 

feminina e doce. Em outro, em meio às novas mudanças de hábitos da modernidade passa 
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a ser sendo considerada inimiga. 

Os trabalhos monográficos analisados nesta pesquisa evidenciam que o uso dessa 

literatura por alunos do curso de história são considerados possíveis de serem utilizados 

para compreender e refletir o tempo histórico investigado. De acordo com Ângela Grillo 

(2007, p. 123-124), “independente do sistema literário institucionalizado, a literatura de 

cordel vem testemunhando fatos e acontecimentos que revelam a preocupação dos poetas, 

leitores e ouvintes com o mundo ao seu redor”. Assim o uso do cordel enquanto fonte 

possibilita conhecermos aspectos históricos, formando um docente que se situa no seu 

contexto percebendo suas relações com a cultura.  

A produção de trabalhos monográficos no curso de licenciatura em História do 

CFP tornaram-se objetos de análise dessa pesquisa à medida que estes demonstram ser 

parte do oficio do historiador e do profissional que o curso almeja formar. É o que 

percebemos no trabalho da discente Tamires intitulado “a formação de professor de 

História do CFP de Cajazeiras- PB (currículo de 2009)” que analisa a nova grade 

curricular adotada pelo curso e destaca o surgimento de disciplinas para uma formação 

completa:  

 
Outros acréscimos foram fundamentais para o que se propõem no PPC (Projeto 

Pedagógico de Curso), as disciplinas Teóricas como: Teoria da História I, 

Teoria do Ensino da História, Historiografia Brasileira, elas são 

importantíssimas para a formação de um pesquisador, uma vez que, são 

responsáveis no entendimento sobre o ofício do historiador e da reflexão, no 

entendimento, são elas que moldam um historiador. Assim como as disciplinas 

teóricas são fundamentais para se entender um "fato", compreender 

determinados acontecimentos, os pensamentos de alguns estudiosos, os feitos 

humanos no tempo (FIGUEREIDO, 2014, p. 39). 
 

Percebe-se então a inserção de disciplinas teóricas no curso voltadas para o 

processo do entendimento e reflexão do trabalho do historiador, amplamente 

sincronizadas com os debates e noções de prática para divulgação do conhecimento 

histórico para uma atuação e formação docente que vincula pesquisa e ensino e 

valorização de manifestações populares como o cordel.   

 

CONCLUSÕES 

Ao término deste artigo, constata-se a amplitude das possibilidades do trabalho 

com a literatura de cordel como fonte pesquisa histórica e sua contribuição para a 
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formação docente, notadamente no curso de História do CFP, percebendo o impacto na 

pesquisa formação docente que volta seus olhares de pesquisadores e futuros professores 

para a poesia popular, representada no Cordel.  

Portanto, acreditamos ter alcançado nossos objetivos, tendo em vista que 

analisamos a pesquisa e formação docente através da problematização trabalhos 

monográficos que utilizam o cordel como fonte historiográfica, problematizando os 

discursos que os TCC`s produziram e o impacto do uso da poesia popular traz na 

formação docente, a exemplo das discussões em torno de gênero e cultura popular.   
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A POLÍTICA DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS SOB A 

PERSPECTIVA DE PAULO FREIRE 
          

Dilmar Rodrigues da Silva Júnior1; Joycy Beatriz Moreira Maia2; Marília Carollyne Soares e Amorim3 
 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo é resultado das discussões em torno da disciplina de Educação 

Brasileira do curso de Mestrado em Educação, da Universidade Federal do Piauí - UFPI, 

cujos estudos foram desenvolvidos no âmbito da educação na periodização territorial 

brasileira, destacando, ainda, as contribuições dos sistemas internacionais nesse sistema 

político.  

Desenvolver um estudo detalhado acerca das políticas educacionais brasileiras 

que percorreram um longo caminho de sua constituição, contribue sistematicamente para 

a reflexão sobre nossa própria experiência como educador, de modo a exercermos a 

cidadania diante das situações-problemas decorrentes ao longo dos inúmeros eventos 

sociais, políticos, econômicos e culturais que interferem o nosso cenário profissional. 

Falar em educação no contexto em que o nosso país vive atualmente, nos remete 

ir muito mais longe, enveredando desde o surgimento do sistema educacional no Brasil, 

na formação de valores, hábitos culturais humanos, além de nos fazer refletir acerca de 

suas principais influências no que diz respeito ao desenvolvimento de indivíduos a partir 

da garantia desse direito fundamental. As discussões empreendidas neste artigo versam 

um recorte temporal acerca da tessitura reflexiva em torno da educação em seu cenário 

político no processo de alfabetização de jovens e adultos, tendo por base a teoria de Paulo 

Freire.  

Muito tem se falado em educação nos mais diferentes níveis e modalidades de 

ensino, não se esquecendo da constituição curricular que favorece o desenvolvimento de 

práticas educativas no cenário educacional. No entanto, a periodização da educação em 

nosso país é considerada um sistema imbricado de forças políticas, civis e sociais para o 

desenvolvimento, na busca pela garantia de equidade do direito fundamental aos 

cidadãos.   
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2  Programa de Pós- Graduação em Educação- Mestrado, UFPI, joycymaiareis@gmail.com  
3  Programa de Pós- Graduação em Educação- Mestrado, UFPI, mariliacarollyne@hotmail.com  
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 A alfabetização de jovens e adultos é o foco das discussões neste artigo, e 

trazemos essa modalidade situada nos turnos noturnos na educação básica que, segundo 

Brasil (1996), “é destinada aos jovens e adultos que não puderam concluir os ensinos 

fundamentais e médios na idade apropriada”. Uma justificativa pertinente para esse 

estudo se constitui de tal forma que essa modalidade tem surgido como forma de 

redemocratizar o ensino através da alfabetização para jovens e adultos, com vistas a 

melhorar os índices educacionais no país.  

Outo fator que nos impulsionou a este escrito se deu em razão de que o país, antes 

da política de alfabetização de jovens e adultos, tinha grande parcela de pessoas 

analfabetas, implicando em problemas no desenvolvimento econômico que, por outro 

lado, a educação era um elemento proporcionado para a classe privilegiada. Sendo assim, 

o presente artigo parte por questionar: quais as contribuições da política de alfabetização 

de jovens e adultos sob a perspectiva teórica de Paulo Freire? E temos por objetivo 

analisar as contribuições da política de alfabetização de jovens e adultos na perspectiva 

teórica de Paulo Freire. 

 Entre as bases teóricas colocadas em nosso estudo, destacam-se: Brasil 

(1824, 1996), Castro (2014), Chizzotti (2001), Cunha (1999), Freire (1987), Lopes; Souza 

(2011) e Melo; Machado (2009). Este artigo tem uma relevância no cenário acadêmico, 

pois suscita reflexões aos professores e estudantes universitários acerca da trajetória da 

alfabetização de jovens e adultos com o intuito de redemocratizar o ensino integrando à 

égide de “educação para todos” nas mais diversas instituições da sociedade. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesta parte do artigo, o objetivo é discutir sobre as contribuições teóricas de Paulo 

Freire no contexto político da alfabetização de jovens e adultos no Brasil, com vistas à 

redemocratização desse sistema de direitos e deveres à cidadania humana. 

Iniciamos essa discussão afirmando que, no âmbito das políticas educacionais, 

muito tem se falado em níveis e modalidades de ensino, bem como a sua efetiva 

organização curricular e pedagógica com vistas ao alcance dos objetivos propostos por 

cada uma delas. Sendo assim, temos percebido que esse sistema é constituído através de 

elementos que primeiramente são (re)pensados frente ao contexto intercultural que 

favorecem o desenvolvimento desse sistema..  
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Segundo estudos desenvolvidos no âmbito da biografia de Paulo Freire, o autor 

nasceu em 19 de setembro de 1921 (século XX), na cidade de Recife, e faleceu em São 

Paulo, em 2 de maio de 1997; além de educador, também foi um importante filósofo 

brasileiro. O pensador voltava seus estudos para o campo da educação popular, ou seja, a 

escolarização para as classes menos favorecidas, além do reconhecimento de suas 

identidades para a construção e o desenvolvimento territorial nacional.  

Nessa análise inicial, o autor Paulo Freire concebe o termo “Pedagogia do 

Oprimido” como um método de alfabetização que segue a dialética diferenciando da 

perspectiva “vanguardismo”, aprimorada pelos intelectuais esquerdistas da época. Para 

ele, devemos considerar a importância da prática da dialogicidade com as pessoas menos 

favorecidas, pois, a partir daí, devia-se pensar em estado de espírito democrático 

educacional no meio pelo qual o indivíduo estava inserido.  

O autor não concordava com o método de alfabetização empregado nas 

instituições de ensino naquela época, pois era um sistema de ideias prontas e acabadas, 

consideradas técnica e ao mesmo tempo, mecânica, que não possibilitava o sujeito ao 

processo de reflexão sobre as coisas a sua volta. Ele considerava que tudo o que estava 

ao seu redor, a partir do que aprendia na escrita, desde as unidades menores, até as 

maiores, mereciam atenção especial, pois o próprio sujeito em fase de aprendizagem 

constituía-se de saberes, que precisavam ser explorados. 

Um dos métodos que podem ser trabalhos e desenvolvidos na alfabetização do 

indivíduo está no uso das cartilhas no interior das salas de aula. Para Freire, o método da 

cartilha infelizmente não é um método democrático, porque a escola não elabora seu 

próprio material com base na realidade e no nível do sujeito que aprende, mas ela apenas 

executa o material pronto e acabado de tal forma que o próprio aluno execute a técnica 

de leitura e escrita, apenas com a mediação do educador. Nesse sentido, ele defende a 

ideia de que a cartilha precisa ser criada pela escola com base na sua realidade e entregue 

aos alunos para o seu efetivo trabalho, e não doadas pela escola.  

Compreendemos que a alfabetização em Paulo Freire visa uma conexão do sujeito 

que aprende com a sua realidade, pois, como sabemos, o meio no qual vivemos influencia 

diretamente no nível de aprendizagem e, sobretudo, no caráter humano que a própria 

sociedade estabelece entre os pares.  
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As ideias empreendidas por Paulo Freire (1987) nos leva a considerar o processo 

de alfabetização nas suas formas de constituição no processo de ensino-aprendizagem, 

um sistema amplo e complexo, que também deve levar em consideração o contexto social 

e individual que o aluno contém, e a partir daí, o professor, no âmbito de sua prática, 

(res)significar valores e hábitos humanos, possibilitando a atitude criadora do indivíduo 

que aprende, superando limites e tornando potencializado-o para resolver questões que 

levem à lógica do próprio desenvolvimento individual. 

Entrando em conformidade com Cunha (1999, p.46), “as ações governamentais 

que visam proporcionar a educação para jovens e adultos são recentes, embora a educação 

direcionada aos adultos tenha acontecido desde o período Brasil Colônia”. Para o autor, 

a educação, desde o princípio, sempre foi um descaso, mesmo que a ênfase maior ao seu 

início fosse a pregação da fé católica propagada pelas instruções da Corte na época, cuja 

finalidade estava no processo de letramento a partir da leitura e reflexão do catecismo. 

Quando passou a constituir ênfase educativa para os filhos do “homem-branco”, a ênfase 

curricular nas práticas dos professores não vislumbrava planejamento consolidado de 

modo a garantir a educação para a maioria, o que desfavoreceu a camada mais pobre.  

A educação de jovens e adultos surgiu como resultados de grandes discussões nas 

camadas políticas educacionais e organizações sociais ao longo do tempo, que julgaram 

pertinente os investimentos para que fosse proporcionada a oportunidade de educação 

àqueles que não puderam concluir seus estudos na idade apropriada pelas suas razões 

sociais, econômicas, culturais e tantas outras.   

 

METODOLOGIA 

O presente estudo está contido numa perspectiva qualititativa, compreendendo 

Chizzotti (2001), mostrando as aproximações entre o sujeito e o objeto, mediados pelo 

estudo dos fenômenos humanos, o que nos coloca frente ao processo de reflexão e 

mostrando imparcialidade, uma vez que no estudo de natureza qualitativo, primamos pela 

veracidade dos fatos produzidos. 

Foram realizados levantamento de bibliografias em materiais impressos, contidos 

em bibliotecas públicas e particulares, além de pesquisa no google acadêmico, 

contribuindo com o levantamento da bibliografia voltada ao nosso objeto de estudo, em 

artigos, monografias, dissertações de mestrado, blogs entre várias outras fontes. Após a 
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compilação dos materiais, foram realizadas as leituras, e a partir do momento destas, 

foram escritos fichamentos para fins de parafraseamento de citações dos autores, a fim de 

compor a tessitura do corpus do trabalho.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No mundo intercultural, subsidiado pelo conjunto de forças sociais, civis, políticas 

e principalmente culturais, o necessário seria pensar em currículos educacionais 

explorados com base no contexto histórico-cultural do sujeito. Por isso, consideramos a 

alfabetização de Paulo Freire por um elemento que visa garantir as possibilidades de 

integração do sujeito ao mundo letrado. 

Segundo Castro (2014), a concepção pedagógica aborda a educação a partir de 

uma visão democrática, tomando-a como uma prática com direitos e deveres iguais para 

educadores e educandos (ou sejam resultado de uma participação mútua), a fim de que 

possam refletir, socializar e questionar a realidade, uma vez que ela – a educação – deve 

acompanhar as constantes transformações da sociedade. O ensino formal tem concebido 

intensos sentidos e significados durante seu planejamento. A execução e o 

desenvolvimento do ensino só se tornaram efetivados nas instituições formais graças à 

intervenção do Estado, o qual tem (re)pensado seu papel diante do direito educacional, 

como também a formação coletiva manifestada pelos demais indivíduos que compõem a 

sociedade.  

Paulo Freire sustenta a teoria de que a Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

precisaria atribuir um novo modelo em seu sistema curricular e pedagógico, uma vez que 

o processo de alfabetização empregava o método silábico de aprendizagem, em que os 

alunos recebiam cartilhas com sílabas e eram guiados pelo professor, passavam a tentar 

julgá-las para formar palavras e frases soltas, que na maioria das vezes, só memorizavam 

e repetiam (LOPES; SOUZA, 2011).  

E por isso, Freire concorda com a necessidade de uma prática pedagógica 

alfabetizadora que visa reforçar o caráter democrático através de professores, escolas e 

seus sistemas de ensino, com vista à emancipação de sujeitos através do letramento. 

Devemos, então, partir da compreensão de que o letramento é constituído através da 

combinação de múltiplos sinais e signos que permeiam a rotina linguística do sujeito.   

Autores como Melo; Machado (2009, p. 297) frisam que “a discussão política em 
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torno da alfabetização de adultos só se configurou, devido os intensos retrocessos sociais 

em torno do desenvolvimento econômico da nação”. Para estes pensadores, a sociedade 

tem sua plena transformação através da educação, sendo assim, precisamos democratizar 

o espaço que vivemos através da ideia de educação para todos, voltando ao olhar de sua 

oferta para os cidadãos analfabetos, com vistas a qualificar por meio desse direito 

fundamental à humanidade, com vistas a sua libertação/emancipação.  

Com a expansão da educação para adultos a partir do século XIX, mais 

precisamente no ano 1879, com o surgimento do Decreto nº 7.247, foram criadas 

inúmeras modificações na educação, principalmente nas etapas de ensino: primário, 

secundário e superior (MELO; MACHADO, 2009). Com essas reformas, foram criados 

cursos de alfabetização principalmente ao método mais usado na época – o que 

consideramos “método tradicional de leitura e escrita”. Somente com o surgimento da 

primeira Constituição Brasileira (1824) a instituição primária passou a ser gratuita e 

oferecida a todos os cidadãos.   

   

CONCLUSÕES 

As discussões empreendidas neste estudo nos mostraram que a democratização da 

alfabetização no sentido teórico em Freire evidenciou inúmeras possibilidades de a 

educação percorrer a classe popular. Pensar na configuração de uma alfabetização voltada 

aos mais diversos estilos culturais humanos é nos mostrar o papel que a própria educação 

demonstra em torno de sua função ao longo do tempo. Para tanto, convém destacar que 

os desafios e as possibilidades para a alfabetização de jovens e adultos garantiram a 

reflexão da tessitura política administrativa no cenário nacional.  

A partir de um estudo mais aprofundado acerca do processo de alfabetização, 

consideramos a importância de uma sociedade letrada que tem por objetivo a 

transformação social partindo da atitude do próprio ser humano, mediada pelo incentivo 

das estruturas políticas e o querer transformar-se diante do cenário das diversidades. 

Portanto, consideramos o universo da alfabetização de jovens e adultos como uma política 

que tem contribuído marcadamente para o desenvolvimento do nosso país social, humano 

e economicamente. 
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A NÃO ESCOLARIZAÇÃO DE MENINAS E A EJA COMO LUGAR DE 

PERTENCIMENTO PARA MULHERES ADULTAS 
          

Mariana Nickel Britto Alves Pereira1 
INTRODUÇÃO 

Este é um estudo qualitativo, que se utiliza do campo exploratório e do estudo de 

caso como metodologia para alcançar os objetivos traçados. A pesquisa é estruturada 

através de entrevistas com três mulheres adultas, matriculadas na Educação de Jovens e 

Adultos no município de Porto Alegre – Rio Grande do Sul. Em primeira instância, o 

estudo busca entender quais fatores levaram essas mulheres a não estudarem na idade 

prevista pelo Ministério da Educação. Para isso, além dos discursos das mesmas, analisa-

se também a trajetória percorrida pelas entrevistadas até o momento atual. Por último, a 

pesquisa também busca assimilar quem é o público da Educação de Jovens e Adultos, 

visto que este é um elemento contextualizador importante para que se tenha uma maior 

compreensão acerca do cenário no qual estas mulheres estão inseridas. Através deste 

estudo observa-se que o machismo continua demonstrando-se presente de forma 

veemente nos discursos sociais, por isto, esta pesquisa intenta fornecer dados que venham 

a colaborar para a melhora de vida das entrevistadas, bem como a de outras mulheres que 

possam encontrar-se na mesma situação. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A EJA NO BRASIL 

A Educação de Jovens e Adultos no Brasil atualmente é compreendida como uma 

modalidade de Educação Básica. Entretanto, a educação de adultos é discutida desde os 

tempos do Brasil Colônia com a chega de Tomé de Souza, Governador Geral. Desde o 

início esta modalidade nunca foi colocada como pauta prioritária em debates 

governamentais, visto que não existiam políticas educacionais efetivas que visassem 

alcançar a parcela pobre e escravizada da população. 

Mais uma vez, garantiu-se a formação das elites em detrimento de uma 

educação para as amplas camadas sociais marginalizadas ,quando novamente 

as decisões relativas à oferta de ensino elementar ficaram dependentes da 

fragilidade financeira das Províncias e dos interesses das oligarquias regionais 

que controlavam politicamente. (HADDAD; DIPIERRO, 2000, p. 109) 
 

 
1  Estética e Teoria do Teatro, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mbritto@live.com 
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Ao longo das décadas, toda e qualquer iniciativa para que se pensasse e 

estruturasse uma educação de qualidade para jovens e adultos foi desacreditada por parte 

dos órgãos governamentais. É no final da década de 50 e início da década de 60 que Freire 

(1987) começa a questionar a concepção instaurada acerca dos adultos analfabetos, tidos 

até então como imaturos e ignorantes. É nesse momento que se desperta um novo olhar 

objetivando entender esses sujeitos, suas realidades e necessidades, apontando-se a 

necessidade de uma renovação dos métodos e processos educativos (PAIVA, 1973). 

 

O PATRIARCADO 

Definido por Safiotti (2004, p.44) como “regime de dominação-exploração das 

mulheres pelos homens”, o patriarcado não se refere somente a um sistema de dominação 

idealizado pelas convicções machistas, ele é também uma estrutura de exploração. Ao 

passo que a dominação, para finalidades de análise, encontra-se fundamentalmente nos 

campos político e ideológico, a exploração refere-se justamente ao campo econômico 

(SAFIOTTI, 1987). Apoiando-se em pressupostos biológicos: 

 
Traz a noção, portanto, de que, nas sociedades patriarcais, o homem, a partir 

do falo, é construído socialmente como homem, sendo constantemente 

educado para prover, comandar, atingir seus objetivos, trabalhar e conviver no 

espaço público. Enquanto que a mulher, a partir da vagina, é tornada 

socialmente mulher, sendo educada para cuidar dos outros, da casa e da 

família, devendo ceder, obedecer e se preservar, permanecendo no espaço 

privado (CUNHA, 2014, p.151). 
 

Através dessa visão, instalou-se a “verdade” da supremacia masculina que foi 

fortalecida através de muitos anos, desde a Antiguidade. Um exemplo é Aristóteles que, 

na Grécia Antiga, já sustentava a visão de que o homem era superior.  

  

METODOLOGIA 

Para alcançar o propósito de analisar os motivos que levaram as mulheres 

estudantes da EJA a não frequentarem a escola quando crianças e jovens, elaborei um 

questionário objetivando conhecer um pouco mais sobre as histórias de vida das 

participantes. A apresentação desse procedimento foi proposital, pois o questionário foi 

feito com mulheres já pré-indicadas. 

Utiliza-se a pesquisa qualitativa, pois corroboro da ideia de Agronisio (2009, p.8) 

de que a pesquisa qualitativa procura “abordar o mundo lá fora (e, não em contextos 
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especializados de pesquisa, como os laboratórios) e entender, descrever e às vezes, 

explicar fenômenos sociais”, possibilitando que a pesquisa se arquitete através de uma 

visão mais rica e sensível acerca dos fatos analisados. 

Ainda de acordo com Silva (2001, p.121), essa pesquisa qualifica-se como 

exploratória, pois 

 
Tem como objetivo a familiarização com o problema, tendo em vista orná-lo 

explícito ou de construir hipóteses. Possui como característica o levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas que possuem experiências relacionadas 

com o problema pesquisado e análise de exemplos que incitem a compreensão. 
 

Para efetuar a pesquisa utilizou-se dos seguintes critérios de seleção: idade 

superior a 60 anos, sexo feminino, não terem estudado quando crianças e jovens devido 

ao machismo e a concordância e disponibilidade das mesmas em participar da pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo, detalho a pesquisa efetuada e apresento pequenos trechos e 

análises, intencionando responder à pergunta da pesquisa: “Quais motivos levaram as 

mulheres entrevistadas a não estudarem quando crianças e jovens?” Organizo este 

capítulo em subtítulos. Em cada um apresentarei uma das entrevistadas e suas histórias 

de vida juntamente com as análises feitas. 

 

MIETTA 

Nascida no ano de 1945, criada na cidade de Campo Velho – Rio Grande do Sul, 

Mietta é uma mulher branca, solteira, estudante, sem filhos biológicos e com duas filhas 

adotivas. Esta mulher carrega na pele, e na lembrança, uma história difícil e marcada por 

lutas e superações. É surpreendente e instigador perceber que uma mulher que afirma ter 

sido criada “como bicho”, tenha hoje uma personalidade tão doce e que emane alegrias 

para todos à sua volta. 

 

“Criada modo de dizer né, por que ele não me criava como filha, eu tava mais 

pra um bicho do mato. Dizia pros outros que eu era filha de criação, mas até 

onde eu sei filha de criação ganha roupa, comida, amor, estudo, carinho.... Na 

verdade, eu tenho pra mim que eles nos pegavam das famílias mais pobres pra 

que a gente trabalhasse pra eles mesmo, mas claro que não iam admitir pra 

ninguém, né? [...] Mas se eu dedurasse também, o que que iam fazer? Nem 

existia lei naquela época, acho eu.” – Mietta 
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Neste momento o sorriso se esvaiu do rosto de Mietta. Esta lembrança de como 

era tratada, pareceu ser muito dolorosa para a mesma. Esta mulher sofreu maus-tratos 

infantis e seus direitos básicos lhe foram negados. Ao firmar que era tratada “como 

bicho”, Mietta evidencia que as relações trocadas não eram de afeição. 

 

“Eu só pisei na escola quando criança pra levar meus irmãos lá, de resto eu 

nunca fui pra estudar. Só os filhos do patrão que estudavam, a gente não. É... 

Eu achava isso ruim, mas fazer o que? Se eu reclamasse era capaz de perder o 

que eu tinha, que era quase nada, mas pelo menos era alguma coisa, eu tinha 

onde dormir. [...]Eu achava que tava tudo bem eles estudarem e eu não, eu acho 

que eu não enxergava a realidade, fui enxergar só depois de grande.” – Mietta. 
  

PAGU 
“Ele (marido) acha que eu sou propriedade dele e não é assim que funciona. 

Mas eu não disse para ele que não é assim que funciona, eu deixo ele ficar 

achando isso enquanto sigo minha vida. Eu sei que eu sou minha propriedade.’’ 

– PAGU. 
 

Pagu é mulher, branca, mãe, tem 65 anos e reside na Zona Sul de Porto Alegre – 

Rio Grande do Sul. Teve a infância atravessada pela pobreza, pelo trabalho, pelo 

afastamento da escola, pela supressão de direitos, pelo abandono e pelo machismo. Foi 

separada de seu filho, não estudou para trabalhar e trabalhou para ter o que comer. Pagu 

carrega um sorriso no rosto e se mantém forte até hoje. 

 
“Daí com dez anos eu fui trabalhar como babá, na época eu recebia 30 reais 

por mês [...] Foi ruim trabalhar tão nova, mas a mulher é muito usada no 

trabalho, até hoje em dia se puder não pagar a mulher é melhor ainda. 

Dependendo da pessoa, se o patrão for homem, as vezes ele realmente quer 

algo diferente e isso é uma coisa muito séria. Inclusive, eu acho que isso 

aconteceu comigo na casa de família que eu trabalhava, porque ele recebia 

familiares e aconteciam coisas ruins, mas eu não me importo de nada que eu 

fiz porque eu era uma criança e não tinha noção daquilo. Ai fui entendendo só 

agora o que aconteceu.” – PAGU. 
 

Novamente o contato direto com a entrevistada se fez de extrema importância. 

Após esta fala, perguntei se Pagu havia sido abusada sexualmente. Ela confirmou que 

sim, com a cabeça e se emocionou. Questionei se ainda doía muito e ela repetiu o 

movimento afirmativo. Perguntei, então, se não queria falar sobre isso. A entrevistada 

secou as lágrimas e disse que não. 

Um dos aspectos principais da violência é sua funcionalidade. Isto é, a 

violência funciona, atinge seu objetivo, na medida em que submete a 

criança ao desejo de um adulto e esse adulto passa a ser o senhor do 

seu corpo, de sua voz. Assim, aquele que desempenha o papel da 
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vítima, uma vez não podendo questionar e tendo que silenciar, até por 

causa da sua fragilidade, acaba não podendo se reconhecer e se 

constituir como pessoa com possibilidades de desejo. (VECINA, 2005, 

p. 169) 
 

LAUDELINA 

Assim como as duas primeiras entrevistadas, a história de Laudelina é marcada 

por momentos difíceis e de luta. Mulher, negra, 74 anos, viúva, sem filhos e estudante. 

 
“Eu estudei até a primeira série e com 7 anos parei pra trabalhar, me lembro 

muito bem que quando passei para a segunda série eu saí e fui pra uma casa de 

família fazer companhia para um casal, mas eu chorava muito. [...] Mas eu não 

gostava de ficar lá, porque sentia falta da minha mãe que também trabalhava 

em casa de família.” - LAUDELINA. 
 

Ao decorrer dos anos muitas crenças sociais se transformaram, mas as 

comunidades ainda se constituem através de opressão e exploração. 

 
[...] as crianças sempre foram exploradas, mas como a escravatura cobria o 

trabalho com adultos e crianças, as crianças órfãos e pobres eram recrutadas 

para o trabalho das fazendas e das casas grandes dos “Senhores”, onde eram 

exploradas e abusadas, mais do que os filhos dos escravos que valiam dinheiro 

e essas não valiam. (GRUNSPUN, 2000) 
 

CONCLUSÕES 

As entrevistadas indicaram que o machismo faz parte da rotina de muitas mulheres 

e que elas ainda, seja por falta de conhecimento, autonomia, dentre outros, muitas vezes 

não conseguem posicionar-se contra isso. Por várias vezes, os relatos apresentam medo e 

vergonha perante aos atos machistas, mas também denotam certa impotência, por parte 

das mulheres, e um desamparo por parte do seu meio social. O entendimento sobre 

conceito de gênero foi concebido para opor-se a uma visão unilateralmente biológica das 

relações entre os sexos, entendendo-se como característica principal a questão social. 

 O presente trabalho teve como objetivo principal analisar, partindo das vozes das 

mulheres, os motivos que as levaram a não frequentar a escola quando crianças e jovens. 

Infelizmente essa conjuntura de incertezas em que a educação brasileira se encontra, atua 

diretamente na modalidade EJA. Evidencio a urgência e a relevância que tem o 

conhecimento dos sujeitos que frequentam a modalidade, dado que, por meio dessas 

observações, conseguimos analisar, de forma mais concreta, a realidade educacional no 

nosso país para acompanhar e fiscalizar, de forma mais efetiva, as políticas públicas 

implantadas. 
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Por fim, penso que esse é um estudo que possibilita novas pesquisas sobre as 

mulheres. Como expectativa para futuras análises, encontra-se a proposta da formulação 

de novas entrevistas e pesquisas, sejam elas qualitativas ou quantitativas, para ampliar o 

campo de entendimento acerca do tema. Confio na relevância de que as mulheres tenham 

consciência sobre seus direitos e deveres para que possam viver de forma autônoma, livre 

e feliz. 
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O TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E 

IDOSOS: ESPANTO, ENCANTAMENTO E JUSTIÇA COGNITIVA 
          

Rayda Cristina Lopes1; Francisco Canindé da Silva2 
            

INTRODUÇÃO 

O referido resumo resulta de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida, a partir 

do Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN) e tem objetivo, entender como vem se caracterizando o 

trabalho docente na Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA), considerando as 

especificidades desta modalidade educativa e de ensino, partindo da hipótese de que esses 

profissionais não dispondo em sua formação inicial e continuada de experiência formativa 

com a EJA, produzem nas circunstâncias da atividade cotidiana, espanto, estranhamento 

e reencantamento (CERTEAU,2016) possíveis e necessários de justiça cognitiva 

docente.  

A reflexão também vem sendo realizada a luz de concepções políticas e 

espistemológicas emancipatórias, de concepções acerca do fazer justiça cognitiva com B. 

S. Santos (2005), compreendendo que esse consenso fabricado decorre da forma como 

uma racionalidade arrogante, a ciência moderna, se tornou monocultural e produziu em 

seu turno a cristalização e a hierarquização entre os saberes – os legítimos e os não 

legítimos.  

Para essa compreensão, estamos realizando pesquisas nosdoscom os cotidianos 

(OLIVEIRA, 2008) por meio de Rodas de Conversas com grupos de professores da 

referida modalidade, de uma escola pública municipal de ensino em Assú/RN. Buscamos, 

por meio dos registros, capturar e traduzir espanto, estranhamento e reencantamento 

vividos pelos docentes. 

No que se refere ao procedimento metodológico da conversa, bebemos na fonte 

de Maturana e Paz Dávila (2004, p. 105) para afirmar que: 

O conversar é este entrelaçamento entre a linguagem e a emoção através do 

qual conseguimos mundos, geramos mundos em conversações. E podemos 

 
1  Estudante do Curso de Licenciatura em Pedagogia do Departamento de Educação, Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN) Campus Avançado Assú-RN, raydalopes@hotmail.com  
2  Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação (POSEDUC) e do Curso de Pedagogia, Campus 

Avançado da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) em Assú –RN, 

caninprof@hotmail.com   

mailto:raydalopes@hotmail.com
mailto:caninprof@hotmail.com


II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

gerar um mundo ou outro de acordo com o fundamento emocional que estas 

conversas têm. 
 

As reflexões têm possibilitado colaborar com o reconhecimento, potencialização 

e valorização de práticas pedagógicas cotidianas de professores, e aponta para processos 

de formação continuada e da qualificação do atendimento à modalidade.   

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

De acordo com SANTOS (2005), a partir do século XV com a constituição de 

sistemas de um mundo moderno, reduziu-se os conhecimentos outros – de saberes 

práticos e locais, de superstições, subordinando-os a uma única fonte de conhecimento 

como verdadeiro, a ciência.  

Essa construção se deu a partir de um processo designado de revolução científica, 

que hoje conhecemos como sendo a ciência moderna, visto como saber legítimo, pois 

verificável.  

Uma ciência que não reconhece muitas outras maneiras de conhecimento, pois 

essa outra produção (saber dos grupos populares, por exemplo) são considerados como 

desprovidos de legitimação. A pluralidade de saberes existentes no mundo foi assim 

obscurecida pelo colonialismo e subalternizadas pela ciência oficial.   

 A partir desse contexto, engendrado pela ciência moderna, de que somente o seu 

saber é propulsor de desenvolvimento, percebemos que no contexto das práticas escolares 

esses saberes produzem a ideia de que somente os saberes das disciplinas são fonte única 

de conhecimento. A hierarquização do saber científico, na escola, tem sido considerado 

como o único, epistemologicamente adequado, tornando o saber local (dos estudantes e 

dos professores) em saber subalterno.  

Para Certeau (2016) o cotidiano ou as experiências cotidianas estão diretamente 

relacionados com a compreensão de si, com a identidade própria do sujeito. Porém, ao 

seguir somente apenas o saber classificado na disciplina imposta, os sujeitos tornam-se 

prisioneiros de uma hierarquia, imobilizados em seu gesto de pensar, apenas servindo há 

uma ordem, como se lhe roubassem sua identidade própria.  

No campo educativo da EJA, especificamente nesse trabalho, pensar essa 

modalidade vai além de processos de aceleração, supletivação, certificação. A 

modalidade exige não somente processo de ensino-aprendizagem de códigos instituídos, 
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mas principalmente   perceber quem são esses sujeitos, de onde vem, seus ideais, 

possibilitar a esses sujeitos o direito de questionar e não apenas combinar/seguir uma 

ordem sem que seja questionada, ou seja, uma educação que os emancipe.   

Uma das dificuldades percebida nesse percurso da pesquisa, relatada pela maioria 

dos professores, é a não garantia de direitos que proporcionem um bom trabalho, como: 

espaços adequados nas escolas, materiais didáticos, salas mais amplas, e principalmente 

processos de formação continuada.   

A não formação continuada ou apenas qualificação para domínio de técnicas 

produzem profissionais que entendem ser os conteúdos didáticos única fonte possível de 

produzir conhecimento. E quando não atinge a essas metas estabelecidas pelo sistema não 

somente reproduzem desistências, reprovação ou sensação de incapacidades nos alunos, 

mas estes mesmo se frustram por não conseguirem dar conta de uma diversidade de 

condições sociais.   

Muitas vezes, não lendo esses espaços para além dos códigos, ou dos não ditos, 

justamente por estarem “presos” a um sistema, os professores são surpreendidos com o 

que não está previsto ou codificado.  

Nesse sentido e de acordo com Certeau (2016) o estranhamento é sentido por 

esses profissionais quando relacionam seu planejamento com aquilo que acontece e que 

não está previsto, pois não estando em sua rotina, não pode ser o ideal, adequado para os 

sujeitos aprenderem. Quando esses sujeitos “fogem”, não pelo fato de se ausentarem, 

apesar de ser infelizmente tão comum nas turmas de EJA, mas um fugir do descodificável, 

causa-se muitas vezes o espanto com aquilo que previam. 

 
No entanto, sua prática do espanto fornece constantemente novas partidas para 

a obstinação, alternadamente imperiosa e frágil, minuciosa, irritável, sempre 

tenaz, com a qual ele procura elucidar essa “outra dimensão” do discurso que 

lhe é revelada por acasos (CERTEAU, 2016, p. 119). 
 

 Essas brechas, quando identificadas como táticas ou subterfúgios no contexto da 

ordem hegemônica, podem despertar ao encantamento, além de surpreender e 

impulsionar aos professores um trabalho docente enquanto possibilidade de 

transformação, numa trama complexa de saberes-fazeres-poderes e lutas na qual estão 

envolvidos.  
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METODOLOGIA 

 Enquanto abordagem metodológica, essa pesquisa se organizou em torno 

das pesquisas nosdoscom os cotidianos, por acreditarmos que situações não descritivas – 

fugidias, gestuais, restos são legitimadoras de produção de conhecimento real e possível. 

As pesquisas nosdoscom os cotidianos consideram as circunstâncias, ocasiões e a 

narratividade dos praticantes como força política e cultural emergente de grupos 

invisibiliza. 

No primeiro movimento, realizamos a seleção dos referenciais teóricos-

metodólogicos, Santos (2009), Certeau (2016), Korybko (2018), Foucault (1999) e Morin 

(2010) entre outros, nos ajudando a capturar práticas, acontecimentos e possibilidades de 

tecer conhecimentos relevantes para a modalidade educativa de EJA.  

Estabelecemos também as Rodas de Conversas com intuito de tornar 

aconchegante, intima a relação com os professores envolvidos, evitando maniqueísmos e 

controle externo sobre o que seria exposto. Devido a atual situação da pandemia do 

Coronavírus provocado pelo Covid-19 não foi possível a participação na escola-campo 

da pesquisa, sendo as conversas realizadas por meio da ferramenta google meet.  

Em síntese, a metodologia desenvolvida nesse trabalho organizou-se em torno de 

quatro movimentos interdependentes e auto criadores: (i) leitura dos fundamentos teórico-

metodológicos; (ii) identificação e seleção de disparadores para uso nas Rodas de 

Conversa; (iii) realização das Rodas de Conversa com os professores da EJA; (iv) 

produção reflexiva de texto com dados da pesquisa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para compreensão e análise reflexiva da conversa realizada com um professora da 

EJA, estamos assumindo a compreensão de pluralidade de conhecimentos com Santos 

(2005), que vem possibilitando compreender a existência de saberes outros, alternativos 

a ciência moderna.  

Assim, após essa compreensão do que estamos entendendo por conhecimento, 

apresentamos trechos da conversa realizada com uma professora da EJA, iniciando a 

partir da pergunta norteadora: qual a ideia de EJA? 
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Trabalhar com a EJA já foi incialmente complicado, pois a ideia que eu  tinha 

antes, até mesmo na minha própria formação era muito diferente. Até mesmo 

na nomenclatura, pois os períodos e turmas em apenas um ano já confundia 

muito. Existe muita diferença entre a prática e a teoria. A teoria não se encaixa 

com a realidade que encontramos. Na fase do estágio achava maravilhoso 

como era apresentado pelos professores, ensinando como ensinar, mas quando 

começou na prática, foi horrível (Relato da professora na roda de conversa). 
 

Nesse primeiro momento, é possível perceber, a partir da reflexão teórica com 

Certeau (2016) um espanto e um estranhamento sentido pela professora, quando tem o 

primeiro contato com a modalidade educativa. Nesse momento, a professora ler o espaço, 

a partir de suas experiências acadêmicas e até mesmo de sua formação no ensino 

fundamental – instituído como a experiência dominante, ou seja, o ideal de aula. A 

professora a partir de sua formação, questionava-se: E aí, como dá aula a alunos fora da 

faixa etária? Eu não sabia como chamar a atenção, era muito difícil. Não tinha nenhuma 

relação com o que eu tinha aprendido na teoria.  

Dando continuidade a conversa, procuramos identificar na sua fala como a 

referida professora vem construindo o conhecimento com esses sujeitos, ou superando 

essas dificuldades apresentadas. 

 
As vezes até no intuito de a gente “abraçar” a todos digamos assim já que a 

turma tem jovens e tem adultos, pessoas (jovens) que não deixaram de estudar 

só foram reprovados “só” entre aspas, né! Mas também tem alunos que faz dez, 

quinze anos que não estava mais em sala de aula, então as vezes a gente precisa 

digamos assim, adequar o conteúdo de um maneira se a gente for comparar 

com o ensino regular, a gente acaba cobrando menos, entendeu!? Então esses 

jovens que estudaram mais recentemente embora tenham sido reprovados, eles 

meio que, acham que o conteúdo não tá adequado. É um conteúdo besta pra 

eles que não tem muita relevância porque já estão acostumados a serem 

cobrados de outra forma. É como se eles achassem tipo fácil demais. Não atrai 

eles. Eu percebo isso. (Relato da professora roda de conversa) 
 

Podemos perceber por meio do diálogo, que a professora busca estabelecer outras 

maneiras de aprendizagem partindo do conhceimento desses sujeitos. Buscando relações 

entre os conteúdos e os diferentes saberes. 

Percebemos no relato da professora, indicios de uma prática de justiça cognitiva 

para fazer justiça social, ao compreender que os sujeitos da EJA são, na maioria das vezes, 

“punidos” por um sistema excludente e expulsos dessa ordem. 

 
Eu acredito que mutos se sentem “punidos”.  Na verdade não sei bem se essa 

é a palavra adequada. Tipo assim: Agora vocês não vão mais puder estudar no 

ensino regular, por causa da idade de vocês, vocês vão ter que ir pra EJA. Como 
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se fosse uma punição no sentido de eles não poderem socializar com aqueles 

colegas que eles já estavam acostumados. E agora vão ter que ir para uma 

turma de Jovens e Adultos, porque a faixa etária deles não permite mais que 

eles continuem no ensino regular.  
 

Desse modo, reconhecemos que o relato da professora é propulsor de justiça 

cognitiva e de justiça social, ao reconhecer a existência de uma hierarquização social 

produzida dentro do contexto escolar, espaço em que deveria contribuir para a 

emancipação desses sujeitos, mas que, no entanto, marginaliza-os pelo uso recorrente de 

um modelo de educação instituído como ideal.  

 

CONCLUSÕES 

O trabalho possibilitou-nos perceber que existe uma preocupação com o modo de 

fazer educação com a modalidade da EJA, ou ainda, com procedimentos didáticos 

específicos entendidos como propulsores de competências e desenvolvimento 

social.  Essa preocupação deixa um abismo entre a vida real dos estudantes – expectativas 

e necessidades e aquilo que realmente a escola faz para emancipá-los. 

Mesmo quando a professora tenta considerar as especificidades dos sujeitos e suas 

tantas diversidade, percebe-se que há uma tentativa de transformar essas necessidades e 

expectativas a partir do saber científico, reproduzido nos currículos e repassados pelos 

conteúdos e didáticas técnicas utilizadas, que não conseguem reconhecer a experiência 

social e cultural dos sujeitos enquanto saber significativo para compreensão de mundo.  
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IDEIAS ZUMBI NA EJA: ANUNCIANDO CAMINHOS ALTERNATIVOS 

PARA SUPERÁ-LAS 

 
Emanuella de Azevedo Palhares1; Carla Daiane Saraiva2; Rayda Cristina Lopes3 

            

INTRODUÇÃO 

Este trabalho é resultante das reflexões realizadas por meio do Grupo de Estudos 

e Pesquisas em Educação de Jovens e Adultos (GEPEJA), considerando, particularmente, 

as concepções sustentadas pelos autores Sandra Regina Sales e Gustavo E. Fischman no 

artigo Propostas para ir além da “persistência da burrice” e outras “ideias zumbi” na 

EJA. 

Nos propomos a investigar e a reconhecer, a partir de 3 (três) artigos publicados 

na Revista Educação em Questão4, aquilo que se configura como ideias zumbi na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e o que se configura enquanto superação dessas 

ideias, organizando a pergunta problematizadora desta pesquisa da seguinte maneira: o 

que temos entedido por ideia zumbi? E ainda, de que maneira os artigos investigados 

apresentam características de reprodução ou de ruptura com essa concepção? 

A finalidade deste estudo é denunciar o quanto as ideias zumbi podem ser nocivas 

e incidir negativamente sobre a EJA; descrever as consequências decorrentes dessas 

ideias; refletir como tem sido pensada a EJA a partir dos artigos selecionados, destacando 

o modo como as ideias zumbi têm sido reiteradas ou superadas nesse campo educativo 

específico. 

Por meio das discussões abordadas pelos autores identificamos, pelo discurso 

traduzido nos textos dos artigos, em que medida há reprodução de ideias zumbi e em que 

medida a narrativa desses autores possibilita a compreensão de uma possível superação 

dessas ideias. 

Acreditamos que anunciar e destacar os modos como as ideias zumbi têm sido 

rompidas é um dos caminhos para a superação dessas ideias, configurando-se enquanto 

esforço e desafio de ultrapassá-las no âmbito social, pedagógico e político. 

 

 
1  Emanuella de Azevedo Palhares, FARESE, emanuellapalhares89@gmail.com 
2  Carla Daiane Saraiva, UERN, carla.daianes@hotmail.com 
3  Rayda Cristina Lopes, UERN, raydalopes@hotmail.com 

4  A Revista Educação em Questão é um periódico (on-line) do Centro de Educação e do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Dialogamos com Sales e Fischman (2016) e suas concepções sobre ideias zumbi, 

suas repercussões e impactos negativos na EJA. Ideia zumbi é aquela que “deveria ter 

sido morta pelas evidências, mas se recusa a morrer” (SALES, FISCHMAN, v.17, p. 9), 

ou seja, é uma ideia persistente formada por processos de pensamentos corretamente 

errados. Tais pensamentos são formulados no sentido “de que não fazem parte de 

processos de reflexão mais lentos e geram ideias que parecem “certas” mesmo na 

presença de evidências fortemente contrárias” (ibdem p. 10, grifo dos autores), daí surge 

o termo persistência da burrice. 

Essas ideias são muito nocivas para a EJA, repercutindo negativamente não só 

sobre a modalidade, mas sobre os estudantes também: 

 
Uma das evidências dessa caracterização negativa, muito corrente na 

sociedade brasileira, inclusive entre os próprios alunos da EJA, é a ideia de que 

aqueles que não aprendem na infância são considerados (ou se consideram) 

“burros” ou “cabeças-duras”, que terão muita dificuldade para aprender fora 

da dita idade certa, ou não aprenderão já que “papagaio velho não aprende a 

falar” (SALES, FISCHMAN, v.17, p. 9, grifos dos autores). 
 

As consequêcias decorrentes das ideias zumbi são igualmente negativas:  

i) justificativa de decisões de não investir recursos públicos no campo da EJA. As 

políticas públicas implementadas no Brasil, especialmente a partir da década de 1990, 

partiram do prognóstico frustrado de que a questão do analfabetismo seria resolvida com 

o tempo. Desse modo, os investimentosem educação deveriam ser prioritariamente 

destinados às crianças, como se fosse possível, “insipirado no messianismo pedagógico” 

(ROMÃO, 2005, p. 50), uma produção de não analfabetos: “Estancando-se a fonte do 

analfabetismo, isto é, alfabetizando todas as crianças na idade própria, o sacrifício de 

algumas gerações (de mais velhos e mais pobres) criará um país, “aí pelo ano 2000”, 

asséptico de analfabetos e pobres” (ibidem, grifo do autor). Entretanto, o analfabetismo 

não é apenas uma questão puramente pedagógica, mas uma questão política, inserida num 

contexto social e econômico complexo (GADOTTI, 2005). 

ii) outra consequência associada à noção zumbi da persistência da burrice é a 

prevalência de políticas fundadas na concepção da suplência, conferindo à educação de 

jovens e adultos característica compensatória, ou seja, de acordo com a ideia zumbi que 

gira em torno do ensino na EJA, os estudantes devem ser submetidos a processos 
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escolarizantes, visando compensar ou repor os estudos não realizados durante a infâcia 

ou a adolescência. 

O ensino pela dimensão supletiva e compensatória, desconsidera as 

especificidades e as necessidades dos jovens e adultos, centrando-se numa abordagem 

conteudista “via de regra, infantilizada” (SALES, FISCHMAN, v. 17, p. 11), limitando-

se a conteúdos que deveriam ter sido aprendidos na infância. A ideia tradicionalizada 

indica que a  educação deve acontecer em determinada etapa da vida, dentro de 

determinada faixa etária, em um lugar legitimado do conhecimento (a escola).  

Dessa concepção surgem os termos idade própria, idade regular, ingresso tardio, 

que fazem da idade mais uma condição de exclusão e discriminação e que são 

reproduzidas até mesmo em documentos oficias que asseguram o direito à educação de 

pessoas jovens e adultas. Os autores destacam o Art. 208, inciso I da Constituição Federal, 

o Art.  37 e o Art. 38 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.9394/96). 

Podemos inferir que as ideias zumbi tendem a caracterizar a EJA negativamente, 

gerando uma série de problemas que atravessam a questão da própria concepção sobre a 

EJA, o seu financiamento, etc. Mais importante do que denunciar esses problemas é 

direcioná-los no sentido de buscar alternativas. Compreendemos que o reconhecimento 

de rupturas com essas ideias, possibilitadas pelo estudo dos artigos selecionados para esta 

pesquisa, apontam para a construção desse caminho alternativo.  

 

METODOLOGIA 

Para este trabalho, foram considerados 3 (três) artigos relacionados à EJA, 

publicados entre os anos de 2008 e 2018, na Revista Educação em Questão da UFRN. 

Como forma de alcançar os objetivos propostos por este estudo, dialogamos com Sales e 

Fischman (2016) e suas concepções sobre ideias zumbi, recorrendo à pesquisa qualitativa 

e ao procedimento metodológico de Revisão Bibliográfica, que segundo Fonseca (2002, 

p. 32):   

 

[...] é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e 

publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, 

páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa 

bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre 

o assunto.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

• Artigo: A função reparadora na Educação de Jovens e Adultos: uma leitura 

do cotidiano escolar. 

 Campelo (2009) destaca que o Parecer CNE/CEB nº 11/2000 aponta para 

a noção de aprendizagem ao longo da vida que pode acontecer em qualquer lugar, 

enquanto o Art. 37 da LDB 9.394/96 permanece com a ideia de que existe uma idade 

certa para se aprender. Apesar de ser uma ideia zumbi no que se refere à designação de 

uma idade própria para escolarização, de acordo com a autora, o Art. 37 dá margem para 

compreendermos que a EJA não deve ser reduzida somente a processos básicos de 

alfabetização (como normalmente é pensada), mas de extensão e prosseguimento do 

aprendizado, seja no ensino fundamental ou médio. Entedemos o posicionamento da 

autora como algo que pode ser alimentado como esperança para superar a ideia zumbi 

que estipula uma idade apropriada para aprender. 

Campelo (2009, p. 211) realizou sua pesquisa numa escola pública e indentificou, 

por meio do relato de uma professora, que “O Trabalho Pedagógico da EJA, naquela 

Escola, é desenvolvido através de Projetos, cujas temáticas são sugeridas pelos alunos”. 

Aqui, percebemos que os interesses dos estudantes são considerados, rompendo com a 

ideia de transmissão de conteúdo que estes deveriam ter aprendido na infância. Sendo 

assim, supera a ideia compensatória de EJA. 

Foi possível perceber que os estudantes são considerados ou se consideram como 

responsáveis pelo não aprendizado ou como incapazes de “avançar nas aprendizagens” 

(CAMPELO, 2009, p.222). Atribuímos essa ideia zumbi à caracterização negativa que a 

EJA e os seus estudantes sofrem. No entanto, a postura que a professora assume, por meio 

do seu discurso, em relação a esse posicionamento dos estudantes, revela uma prática 

curricular emancipatória ao promover encorajamento e motivação, o que consideramos 

enquanto superação da ideia zumbi que eles atribuem a si mesmos: “[...] mas, para 

superarmos as dificuldades, temos que enfrentá-las, eu também tenho muitas 

dificuldades”(CAMPELO, 2009, p. 223). 

• Artigo: Jovens e adultos do campo: educação, passado e futuro. 
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A EJA é historicamente sinalada por processos de exclusões, impactando e 

marginalizando àquelas pessoas marcadas por trajetórias de vulnerabilidade. Azevêdo 

(2013) reflete que essa realidade ganha proporção de elevada potência na zona rural, o 

que pode ser claramente percebido por meio das narrativas dos entrevistados de sua 

pesquisa.  

As narrativas retratam uma realidade de itinerância, incerteza, sofrimento, de 

ocupação em sobreviver e não morrer de fome, de prédios escolares inexistentes ou, 

quando existentes, muito distantes da roça, ausência de professores, ausência de políticas 

públicas voltadas para a promoção da educação da população do campo, assim como de 

saúde, cultura, etc.  

Conforme já mencionado, as ideias zumbi, por serem persistentes, criam uma 

tradição que provocam inúmeros prejuízos: “certas tradições, mesmo aquelas que 

visivelmente causam danos, podem permanecer fortes devido ao poder das ideias zumbi 

corretamente erradas” (SALES, FISCHMAN, v.17, 2016, p. 20). Alterar ou erradicar 

uma ideia que virou tradição requer um imenso esforço, pois, como afirmam os autores, 

não basta a cooperação e o entendimento das pessoas que testemunham ou vivenciam a 

dor causada por essa tradição, é preciso concordância daqueles que se beneficiam delas. 

Nesse aspecto, os autores alegam que as mudanças necessárias só serão possíveis 

a partir da crítica e do desmonte dos regimes neoliberais que restringem ações voltadas 

para a justiça social, política e pedagógica. O envolvimento de crianças e adultos com as 

atividades laborais da roça tornam a escola um espaço distante: “a labuta diária com o 

cabo da enxada, o cabo da foice ou o cabo do machado, [são] instrumentos mais próximos 

e palpáveis para se garantir futuro aos filhos do que os bancos escolares, cadernos e lápis”. 

(AZEVÊDO, 2013, p.218, grifo nosso) 

• Artigo: Currículo em EJA: práticas culturais, direito de aprender por toda 

a vida e ecologia de saberes. 

 O artigo discute os temas da educação continuada e das práticas culturais 

de populações subalternizadas na perspectiva da ecologia de saberes, inserindo-os ao 

campo do currículo e à EJA. As autoras partem da concepção de que o aprendizado é 

condição inerente ao ser humano e acontece por toda a vida. A noção filosófica de 

aprender por toda vida pressupõe o aprendizado como ato contínuo e permanente, 
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podendo ocorrer a qualquer momento da vida e em diversos espaços da sociedade – 

aprendizados múltiplos, cotidianos.  

Rompe-se com a ideia zumbi que delimita um tempo cronológico e um espaço 

formal para se aprender, uma vez que o sujeito aprende de forma ininterrupta, 

cotidianamente: “as aprendizagens culturais cotidianas e a reflexão curricular se articulam 

em redes de conhecimentos e valores forjados na criação curricular cotidiana e na 

produção de aprendizagens (significativas)” (OLIVEIRA, PAIVA, PASSOS, 2016, p. 

115). 

As pesquisadoras concebem o currículo enquanto criação cotidiana que, além da 

dimensão cognitiva, envolve as dimensões sociais e culturais dos sujeitos. É preciso 

valorizar os saberes produzidos por meio das experiências sociais desses sujeitos: suas 

crenças, seus valores, seus conhecimentos. Nesse sentido, as pesquisadoras tecem uma 

crítica à ideia tradicionalizada do currículo que concebe o conhecimento como algo 

preexistente que deve ser transmitido, pois é exterior ao sujeito. 

Ao considerarem que existe uma produção de saberes cotidianos, reconhecendo 

que todo mundo sabe alguma coisa porque aprendeu na e com a vida cotidiana, as autoras 

rompem com a dicotomia e a hierarquização entre os saberes disciplinares (considerados 

como úteis) e os saberes cotidianos (emergentes das experiências e dos contextos 

sociais).  

 

CONCLUSÕES 

Percebemos que uma ideia zumbi pode repercutir até mesmo em documentos 

oficiais que asseguram o direito à educação de jovens e adultos; na imagem inadequada 

que os próprios estudantes atribuem a si mesmos; na concepção que os professores 

constroem acerca dos estudantes da EJA; na zona rural, a situação pode ser ainda mais 

preocupante. Por serem persistentes, algumas dessas ideias tornaram-se tradição, o que 

implica um esforço enorme para superá-las. Acreditamos que denunciá-las, destacando 

os modos como essas ideias têm sido rompidas pode ser um desses caminhos de 

superação. 
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MULHERES QUE SE CONTAM: TRAJETÓRIAS E MEMÓRIAS DE 

ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 
Júlia Canella da Silva1 

            

INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa surge a partir da produção de uma monografia para conclusão 

do curso de licenciatura em História, tendo, posteriormente, se transformado em um 

projeto de pesquisa para ingresso no Programa de Pós Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, MG. A Educação de Jovens e Adultos se constrói 

enquanto campo de pesquisa possível através de um primeiro contato com a modalidade 

de ensino em duas bolsas de Iniciação Científica na Faculdade de Educação, entre os anos 

de 2017 e 2019. Por outro lado, compreender as mulheres enquanto sujeitos de pesquisa 

que produzem história, narrativas e vivências particulares, se dá enquanto um recorte de 

gênero que me afeta pessoalmente, enquanto mulher e pesquisadora, que se propõe a 

conhecer e produzir conhecimento sobre outras mulheres. 

Ao tratar da Educação de Jovens e Adultos é sempre necessário levar em conta 

que o educando retorna à escola com toda sua experiência de vida e muitos saberes já 

construídos, os quais se relacionam ao contexto social em que este se insere, a profissão 

que exerce, e ao seu círculo de convivência mais próximo. Nesse contexto é papel do 

professor atuar enquanto mediador dos saberes do educando, os quais não devem ser 

desprezados, mas sim utilizados como meio de conexão entre a bagagem de vida que 

acumulam previamente e as possibilidades de saber construídas na escola. Dessa forma, 

defendemos um modelo de educação problematizadora que reconheça o sujeito enquanto 

ser histórico. A escolha das mulheres da EJA enquanto sujeitos de pesquisa não se dá 

aleatoriamente, assim como o recorte da metodologia que utiliza a narrativa como fonte 

de pesquisa, ocorrendo a partir da compreensão de mulheres enquanto sujeitos 

historicamente silenciados por uma sociedade em que predomina a imposição pela força 

da voz masculina. 

Tratar de mulheres no contexto da Educação de Jovens e Adultos se coloca 
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enquanto ponto ainda mais sensível na construção desta pesquisa. Encarando a educação 

como forma de libertação e subversão à ordem opressora da sociedade em que vivemos, 

partindo de uma concepção freireana2, alfabetizar e escolarizar mulheres jovens e adultas 

diz de um processo de emancipação, abrindo diversas possibilidades de novas vivências 

e saberes a sujeitos que em sua maioria passaram grande parte da vida restritos ao 

ambiente doméstico ou profissional.  

Ao lançar mão da narrativa autobiográfica como metodologia de pesquisa 

proporcionamos às mulheres em questão a possibilidade de se colocarem como agentes 

que constroem suas próprias narrativas, dando voz às suas subjetividades, desejos, e 

expectativas para perceber de que forma estas se constituíram em relação ao meio em que 

se inserem. Nesse contexto permitir que estas relatem sua história as coloca em um 

patamar de agentes e sujeitos históricos, através do qual se possibilita a construção do 

conhecimento. 

A abordagem conceitual e metodológica de pesquisa utilizada nesse projeto tem 

embasamento teórico na construção narrativa autobiográfica a partir da história oral. Para 

tanto foram entrevistadas quatro mulheres com idades a partir de 68 anos, que estão 

frequentando regularmente e Educação de Jovens e Adultos, no segundo módulo, que 

corresponde no ensino dito regular ao Ensino Fundamental II. A estas mulheres foi 

solicitado que relatassem suas histórias de vida, suas trajetórias escolares no sentido de 

pensar porque não frequentaram a escola no tempo regular e porque retornam atualmente, 

o contexto social e profissional em que se inserem, entre outros aspectos. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Abordar a narrativa biográfica de mulheres iletradas ou com pouca escolarização 

acaba por se tornar, ainda que não intencionalmente, um recorte de classe, gênero e lugar 

social de fala desses sujeitos. Tais características devem surgir a partir de sua própria 

narrativa, onde estas se incluirão em seu contexto social e tempo histórico específicos de 

forma a colaborar com a construção de seu próprio espaço de vivencia e percepção. 

A construção biográfica através de um método de pesquisa histórico, possibilita a 

construção de uma narrativa que enfatiza o meio pelos quais os indivíduos transitam de 

 
2  FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Paz e Terra, 2005. 
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forma a reconstitui-los em seu contexto histórico e social. Dessa forma é necessário 

compreender que “qualquer que seja sua originalidade aparente, uma vida não pode ser 

compreendida unicamente através de seus desvios ou singularidades, mas, ao contrário, 

mostrando-se que cada desvio aparente em relação às normas ocorre em um contexto 

histórico que o justifica. ” (LEVI, 1996, p. 176) 

Ao tratar de histórias de vida, autobiografia e narrativa, questões relativas à 

memória e a identidade social florescem, visto que os indivíduos se colocam no mundo a 

partir de suas vivências que se constituem em memórias tanto individuais quanto 

coletivas. Michael Pollak define enquanto elementos que constituem a memória os 

acontecimentos individuais e coletivos, que podem ter sido vividos diretamente ou “por 

tabela” nas palavras do autor, sendo estes “acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre 

participou, mas que, no imaginário, tomaram tamanho relevo que, no fim das contas, é 

quase impossível que ela consiga saber se participou ou não. ” (POLLAK, 1992, p.201) 

 

METODOLOGIA 

 A partir da escolha de utilização dos relatos orais enquanto metodologia e 

fonte, foi elaborado um questionário, as questões expressam diretamente os objetivos da 

entrevista e, consequentemente, da pesquisa. A partir das oito perguntas geradoras e de 

seus desdobramentos as entrevistadas foram provocadas ao exercício de reflexão e 

rememoração, incentivando-as através de uma atitude acolhedora a se sentirem à vontade 

para partilhar suas histórias à sua própria maneira e linguagem.  

As entrevistas, aqui tratadas como fontes de pesquisa, foram realizadas no 

município de Juiz de Fora – MG, em uma escola da rede municipal que atua somente com 

Educação de Jovens e Adultos, Centro de Educação de Jovens e Adultos “Doutor Geraldo 

Moutinho” , CEM. A escola, por trabalhar somente com a EJA, propõe sua atuação por 

meio de um currículo diferenciado, oferecendo no turno da tarde um projeto voltado 

somente para escolarização de adultos acima de 55 anos. Neste contexto foram realizadas 

quatro entrevistas com mulheres entre 68 e 75 anos. Ao visitar as turmas pela primeira 

vez, me apresentei enquanto estudante e pesquisadora, apresentando também o projeto e 

deixando claro que a participação era facultativa, ainda assim todas as mulheres acima de 

65 anos concordaram, com incentivo do professor de história, a participar. 

Ao apresentar a proposta do projeto e o modelo de entrevistas, a alegação de 
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algumas delas se direcionava a impressão de não terem memória, podendo esta 

observação ser apontada como uma ausência de percepção de si enquanto sujeito 

histórico, constituído por vivências e memórias pessoais que se diferenciam a partir de 

seus lugares de fala. Desta forma, dar a estas mulheres a oportunidade de contar suas 

histórias, partilhar memórias e lembranças de sua vida, colabora com a construção de sua 

autoestima, além de provocar um exercício de reflexão sobre o contexto que viveram e o 

espaço da escola em sua vida ontem e hoje.   

 
En la investigacón narrativa es importante que el investigador escuche primero 

la historia del practicante, y es el practicante quien primero cuenta su historia. 

Pero esto no quiere decir que el investigador permanezca en silencio durante 

el proceso de la investigación. Quiere decir que al practicante, a quien durante 

mucho tiempo se le ha silenciado en la relación de investigación, se le está 

dando el tiempo y el espacio para que cuente su historia, y para que su historia 

también gane la autoridad y la validez que han tenido siempre los relatos de 

investigación (CONELLY; CLAUDININ, 1995, p. 21). 
 

As entrevistas foram realizadas na biblioteca da escola durante o horário das aulas, 

preferencialmente de História, mediante autorização da diretora e do professor, ambos 

muito solícitos em atender as demandas da pesquisa, esclarecendo que o colégio é 

constantemente procurado para realização de atividades semelhantes, entre outros 

diversos tipos de estágio. Para ambientação com os sujeitos e o funcionamento da escola, 

foi realizado um dia de observação em sala de aula durante as aulas de História em ambas 

as turmas antes da realização das entrevistas.  

   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em um primeiro momento as entrevistadas se mostraram inseguras ao serem 

convidadas a falar de suas vivências, encarando sua narrativa como pouco importante. 

Mas, aos poucos, se sentiram cada vez mais encorajadas a compartilhar suas trajetórias 

pessoais falando de sua infância, adolescência, trabalho, família, e diferentes histórias que 

iam voltando a memória ao longo da conversa. 

A primeira mulher a ser apresentada aqui é Rachel, uma senhora de 68 anos que 

apesar da idade, aparenta ser uma mulher ativa, articulada e sempre disposta a uma boa 

conversa. Dentre as entrevistadas, Rachel foi a mais nova participante, tendo me 

concedido um relato interessante que acabou se diferindo das demais em alguns pontos. 

Começamos a entrevista a partir de sua relação com a escola atualmente, na qual ela relata 
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um contexto afetivo tanto com suas colegas de turma quanto com os professores, 

apontando-os como receptivos e acolhedores. 

Ao ser questionada sobre os motivos que a levaram a retornar à escola, a 

entrevistada relata que vinha tentando por alguns anos dar continuidade aos seus estudos, 

porém sua permanência na escola era constantemente interrompida por questões 

familiares como doenças e perdas que a faziam abandonar novamente os estudos para 

cuidar de quem fosse. Dessa forma Rachel relata ser sempre a que cuida. É possível 

observar então o lugar que esta mulher ocupa na dinâmica de sua família, e em 

contrapartida, o lugar que seus desejos, sonhos e ambições ocupam em si mesma enquanto 

sujeito dotado de vontades. 

Em todas as entrevistas foi ponto comum a relação afetiva que as alunas mantem 

com a escola, que por se dedicar integralmente à Educação de Jovens e Adultos possui 

profissionais experientes na modalidade, que criam fortes vínculos com a cultura escolar 

e com os educandos. Para além de sua relação com a escola, há dois pontos a serem 

destacados na entrevista de Cecília, uma senhora simpática de 71 anos. O primeiro deles 

é a ausência da oportunidade de escolarização na infância, visto que a entrevistada afirma 

que por morar na Zona Rural nunca teve acesso à escola antes da vida adulta, estudando 

somente por seis meses aos 17 anos. Entretanto, logo no início da entrevista ela afirma 

que apesar da falta de oportunidades, nunca lhe faltou vontade de estudar, pois sempre 

sonhou em ser professora, sonho este que ainda a motiva a completar sua formação 

atualmente.  

Outro ponto ocorre quando ao ser questionada quanto à ausência de escolarização 

no restante da família, Cecília afirma que na adolescência, quando se mudaram para a 

cidade, seus irmãos foram para a escola, entretanto, a mãe não julgou necessário que a 

filha tivesse a mesma oportunidade dos irmãos, por ser mulher e mais velha.  

A narrativa de Clarice remete em diversos pontos aos relatos das demais 

entrevistadas como em relação ao acesso à educação, ao mundo do trabalho e as 

dificuldades diversas enfrentadas por famílias pobres no Brasil. A naturalização do 

trabalho infantil, por exemplo, traça um perfil socioeconômico das classes mais pobres 

do país, em que via de regra era necessário que os filhos trabalhassem desde a infância 

para colaborarem com o sustento da família, estando a educação em segundo plano frente 
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às prioridades de sobrevivência. A escolarização, nesse contexto, se estabelece então 

enquanto um privilégio elitizado, sendo as dificuldades financeiras e a necessidade de 

trabalhar o motivo de evasão da maior parte do público da Educação de Jovens e Adultos. 

Dentre todas as entrevistadas, Carolina é a que traz a trajetória de vida mais 

impactante. Aos 71 anos, a entrevistada relata suas memórias com alguma dificuldade de 

localização espacial e temporal, por vezes indo e voltando no mesmo acontecimento por 

ter sido fortemente marcada. De início já afirma que o que mais gosta na escola é de 

aprender, não tendo tido possibilidade de frequentá-la antes por morar na “roça” e ter 

saído de casa para trabalhar ainda muito cedo, por volta dos 10 anos.  

Seu primeiro emprego foi arranjado pela mãe, aos 10 anos. Carolina sai de casa 

só retornando novamente por volta dos 20 anos, quando perde seu emprego por 

engravidar do namorado que não assume a criança, e nem a assume como esposa. No 

contexto aqui tratado, o casamento e a maternidade eram vistos como caminhos naturais 

da vida de uma mulher, entretanto, a transgressão à regra engravidando fora do casamento 

causava às mulheres uma série de transtornos e impactos sociais. 

 

CONCLUSÕES 

Dentre as quatro narrativas colhidas podemos perceber diversos pontos em que as 

histórias de nossas mulheres se cruzam. As dimensões da vida doméstica, do trabalho e 

da ausência de oportunidades de escolarização se torna uma narrativa comum a época, a 

classe social e ao gênero ao qual todas pertencem. Ao tocar nas questões de gênero, 

especificamente, ficam claras as limitações e obrigações que este impõe a todos os 

aspectos de suas vidas, o cuidado com o outro, a dedicação à família acima de si e o 

retorno à escola na vida adulta somente quando percebem que não há mais uma forte 

relação de dependência estabelecida, principalmente com os filhos. Outra questão que se 

relaciona diretamente a condição feminina de existência são as imposições e limitações 

pelo casamento, caminho colocado para muitas delas como o único possível a ser traçado 

para mudarem sua condição de vida, mas que acaba se constituindo como mais um fator 

de afastamento da escola.  

Sua condição socioeconômica também é um fator que define suas experiências 

sociais, não só pelas dificuldades enfrentadas devido à ausência da escolarização, como 

também pela imersão no mundo do trabalho como único meio de sobrevivência possível, 
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não restando espaço para o envolvimento com questões políticas e sociais em geral. 

Promover um espaço para que suas histórias sejam ouvidas, significa encarar todo e 

qualquer sujeito como um sujeito histórico, dotado de percepções e marcas temporais 

próprias que podem representar parte da composição de uma sociedade ou de um povo 

em um dado recorte de tempo.  
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OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA 

 
Maildes Helena de Carvalho Marques1; Yara Fonseca de Oliveira e Silva2 

 

INTRODUÇÃO 

Com o objetivo de refletir acerca do processo de educação escolar formal nas 

comunidades remanescentes quilombolas, este texto busca fazer um recorte histórico e 

conceitual relacionando a atual situação das comunidades quilombolas à herança advinda 

do passado escravista, de desigualdade racial e econômica. Questiona-se quais foram os 

aspectos ao longo da história brasileira, no que tange a formação educacional do sujeito 

negro, que foram dificultadores para o acesso à educação formal das comunidades 

quilombolas. Aponta-se os fatores históricos que dificultam o acesso e a permanência 

dessas comunidades no sistema educacional.  

Para a compreensão do processo educativo que acontece nessas escolas, necessita-

se discutir o papel exercido pela educação formal diante das questões étnico-raciais, do 

preconceito e discriminação para com esses segmentos.  

O papel das políticas educacionais e do Estado na garantia de educação para os 

quilombolas deve ser realizado por meio de ações afirmativas que objetivem reparar toda 

a violência, descaso e desigualdade sofrida por esses sujeitos. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Os povos quilombolas originaram-se a partir das tentativas de libertação dos 

escravos no Brasil. Em uma época de muita repressão e sofrimento, um dos primeiros 

quilombos que se tem notícia foi o Quilombo dos Palmares, que se localizava na Capitania 

de Pernambuco. Esse movimento, datado do período de Brasil colônia, foi considerado 

como emancipatório e antecessor do movimento de libertação abolicionista, segundo 

Moura (1986), desgastando todo o sistema escravista.  

Para esclarecer o que é o quilombo voltemo-nos à origem da palavra, que vem de 

“Kilombo”. Esta, por sua vez, é originária da língua Banto e se refere a um tipo de 
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instituição sociopolítica militar conhecida na África Central, mais especificamente na 

região existente entre a Angola e a República do Congo. Uma definição para a palavra 

quilombo apresentada por Moura (1986) é a do Rei de Portugal, que deu seu significado 

ao Conselho Ultramarino, “datada de 2 de dezembro de 1740. Quilombo era “toda 

habitação de negros fugidos que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não 

tenham ranchos levantados nem se achem pilões neles” (MOURA, 1986, p. 16). 

Nota-se, porém, que o quilombo, além de não ser completamente defensivo, nunca 

foi uma organização isolada. Para o seu núcleo convergiam elementos igualmente 

oprimidos na sociedade escravista: fugitivos do serviço militar, criminosos, índios, 

mulatos e negros marginalizados. Tinham inclusive contato com os grupos de bandoleiros 

e guerrilheiros que infestavam as estradas. Muitas vezes, por intermédio desses grupos, 

eram informados da aproximação de expedições punitivas contra eles. (TAVEIRA, 2013, 

p. 135). 

Tendo em vista esse pequeno contexto histórico e conceitual, nos dias atuais 

existem os remanescentes dos povos e comunidades quilombolas.  

No Brasil, essas comunidades estão espalhadas de forma que existem quilombos 

urbanos, suburbanos e rurais. De acordo com o aludido decreto, quilombos “são terras 

ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos as utilizadas para a garantia 

de sua reprodução física, social, econômica e cultural” (BRASIL, 2003, Art. 2º §2º). 

Nesse entendimento, entende-se que não se trata apenas de uma questão fundiária, mas 

também dos sentidos que a terra, os usos, os costumes e as tradições representam para 

essas comunidades. Desse modo, para essas comunidades a terra também representa 

liberdade. 

Tem-se a importância e a necessidade de se conhecer o processo histórico e a 

realidade vivida pelas comunidades quilombolas no Brasil antes de adentrar a questão da 

educação destinada a esses segmentos. Trata-se de um processo que foi construído através 

de muita luta por direitos e garantias, que têm sido conquistados através do enfrentamento 

ao preconceito, à desigualdade e à exclusão, uma vez que essas comunidades são vítimas 

do descaso e da ausência do Estado.  
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METODOLOGIA 

Utiliza-se uma abordagem metodológica qualitativa, realizando revisão 

bibliográfica de obras e estudos que tratam da história da educação no Brasil, bem como 

da situação das comunidades quilombolas.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As comunidades quilombolas vivem uma situação de muita pobreza, na qual elas 

têm que lutar pelo desenvolvimento de políticas públicas que garantam aos seus membros 

o direito à saúde, à moradia, ao trabalho e à educação. Trata-se, na verdade, de uma luta 

pela garantia de direitos constitucionalmente prescritos pela Constituição Federal de 

1988. É por meio de muita luta que eles almejam que fossem garantidos a essas 

comunidades os direitos à propriedade da sua terra, do seu território e o respeito à 

diversidade sociocultural. 

Enfim, é um povo que luta constantemente pela garantia do direito a uma vida 

digna, pois as comunidades quilombolas no Brasil são resquícios de uma história que teve 

sua origem com a escravidão. “Não existiam linhas geográficas separando a escravidão 

da liberdade” (CARVALHO, 2002, p.48).   

Era geral a situação de escravidão no Brasil. Havia escravos em todos o país, 

Carvalho (2002, p. 48) ressalta que “a posse de escravos era muito difundida”. No seu 

relato, Carvalho (2002) menciona que “o aspecto mais contundente da difusão da 

propriedade escrava revela-se no fato de que muitos libertos possuíam escravos” 

(Ibidem). Escravos que tiveram sua libertação com o tempo também adquiriam escravos.  

Acerca disso Carvalho (2002, p. 49) cita “o depoimento de um escravo brasileiro 

que fugiu para os Estados Unidos, segundo o qual: no Brasil "as pessoas de cor, tão logo 

tivessem algum poder, escravizariam seus companheiros, da mesma forma que o homem 

branco". Ora, isso revela que os valores presentes na escravidão eram aceitos por grande 

parte da sociedade, inclusive, por alguns escravos que lutaram pela sua liberdade e 

repudiavam a escravidão, “uma vez libertos admitiam escravizar os outros” (Ibidem).  

No Brasil, a escravidão era aceita, inclusive, pela religião católica, que era oficial, 

de forma que todos possuíam escravos, dentre eles os conventos, clérigos das ordens 

religiosas e padres seculares. 

Conta-nos, a história, que a maioria dos quilombos durava pouco, pois assim que 
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se formavam eram atacados por forças enviadas pelo governo ou por particulares. Outros, 

no entanto, tiveram longa duração, a exemplo do quilombo de Palmares no nordeste do 

país. 

José do Patrocínio, José Bonifácio, Joaquim Nabuco, dentre outros brasileiros 

lutaram pela abolição da escravatura. O objetivo era o fim da escravidão no Brasil, 

contudo, os argumentos eram diversos. 

Diferentemente do que ocorrera nos Estados Unidos, no Brasil não houve a 

preocupação dos governantes em proporcionar aos libertos condições dignas de 

sobrevivência, nem escolas, nem terras e nem empregos.  

Uma situação de trabalho precarizado foi imposto aos novos libertos, de miséria 

e de abandono. Na época da expansão do café, as oportunidades de empregos tanto na 

agricultura quanto na indústria foram ofertadas aos imigrantes italianos que foram 

atraídos ao país pelos governantes. Em consequência, os ex-escravos “foram expulsos ou 

relegados aos trabalhos mais brutos e mais mal pagos.” (CARVALHO, 2002, p.52). 

Registre-se que a população negra tem sofrido as consequências disso. Tanto é 

verdade que “Até hoje essa população ocupa posição inferior em todos os indicadores de 

qualidade de vida. É a parcela menos educada da população, com os empregos menos 

qualificados, os menores salários, os piores índices de ascensão social.” (CARVALHO, 

2002, p. 53). Isso é refletido em vários segmentos e esferas da sociedade, em âmbito 

econômico, político, cultural e não seria diferente no âmbito educacional. 

Ao abordar a questão da educação escolar quilombola, a primeira e mais 

importante orientação é a de que as políticas públicas destinadas a esses povos devem 

considerar a sua inter-relação com as dimensões históricas, políticas, econômicas, sociais, 

culturais e educacionais que estão relacionadas à constituição dos Quilombos no país. Por 

conseguinte, a Educação Escolar Quilombola não pode ser planejada apenas com base 

em aspectos institucionais, normativos e burocráticos. Logo, sua efetivação precisará ser 

acompanhada de consulta prévia junto às comunidades quilombolas.  

Santos (1999) afirma que a Educação Quilombola deve ter como objetivo 

“eliminar desigualdades historicamente acumuladas, garantindo a igualdade de 

oportunidade e tratamento, bem como de compensar perdas provocadas pela 

discriminação e marginalização, decorrentes de motivos raciais, étnicos, [...] e outros.” 
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(SANTOS, 1999, p. 147-157). Isso só será possível por meio da garantia efetiva de ações 

afirmativas que “visam combater os efeitos acumulados em virtude das discriminações 

ocorridas no passado.” (Ibidem). 

Assim sendo, deve-se promover o reconhecimento da necessidade de uma 

educação verdadeiramente voltada para as comunidades quilombolas. Esse 

reconhecimento, promove uma nova visão acerca do direito à educação para todos e 

“implica “justiça e iguais direitos sociais, civis, culturais e econômicos, bem como 

valorização da diversidade daquilo que distingue os negros dos outros grupos que 

compõem a população brasileira.” (BRASIL, 2004, p. 11). Somente dessa forma pode 

haver o debate, que requer também uma mudança de postura, “mudança nos discursos, 

raciocínios, lógicas, gestos, posturas, modo de tratar as pessoas negras. [...]buscando-se 

especificamente desconstruir o mito da democracia racial na sociedade brasileira. 

(BRASIL, 2004, p. 12). 

Entende-se que é no reconhecimento das diferenças que possuímos em nossa 

sociedade brasileira que poderemos avançar com ações efetivas para a educação das 

comunidades quilombolas, da aplicação na prática de um currículo voltado para o ensino 

desses grupos, pois concordamos com Apple (2001, p. 68) ao afirmar que é “no 

reconhecimento destas diferenças que o diálogo sobre o currículo pode prosseguir.” E 

desse modo, com diálogo é que poderá ser construída a educação quilombola, é com 

condições de estrutura e práticas pedagógicas condizentes a esse povo, sem anular sua 

cultura, e sim dando condições de reflexão e até mesmo, o que assevera Campos e 

Gallinari (2017, p. 2015), “empoderamento das crianças e jovens quilombolas, algo 

fundamental para continuarem na luta pela garantia de permanência em seu território, o 

que, consequentemente, contribui na melhoria das condições de vida e ensino dessas 

comunidades.” 

 

CONCLUSÕES 

Embora muitas pessoas preguem que não existe racismo no Brasil, a realidade 

mostra uma grande desigualdade étnico-racial entre brancos e negros no país.  

Ao longo da história do negro no Brasil um ponto que dificultou sua escolarização 

foi o fato de que a própria colônia impedia que esse grupo tivesse acesso à escola, como 
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apresentamos, em razão de uma concepção discriminatória sobre as comunidades 

quilombolas.  

A própria concepção histórica do termo quilombo era motivo para discriminação, 

pois fazia-se referência àquele que fugia, sendo então concebido como habitação de 

negros fugitivos. 

Outra questão que se mostrou dificultadora para o acesso à escolarização formal 

de povos quilombolas foi a proibição de negros nas escolas. Então, mesmo após a 

abolição, os ex-escravos eram proibidos de entrar no ambiente escolar, pois eles 

representavam ameaça à estabilidade social daqueles que estavam no poder e entendiam 

que essa manutenção de desigualdade deveria ser perpetuada. 

Após longos períodos de muita luta dessas comunidades, apenas no século XXI é 

que tem-se alguma efetividade de políticas que promovem o acesso desse grupo de 

brasileiros à educação formal. 

Contudo, ainda é um contexto de muitas batalhas, pois as ações afirmativas que 

garantem o ensino de História da África e das comunidades quilombolas no Brasil são 

muito frágeis frente à discriminação que esse povo ainda sofre nos dias atuais. 

Por isso, deve se concretizar ações afirmativas e políticas que promovam a 

discussão dessa temática social, o reconhecimento das desigualdades presentes na 

sociedade e a questão racial, só assim podemos combater os efeitos das discriminações e 

violências ocorridas no passado. 

Levar adiante a consciência de que as desigualdades ainda estão presentes e, por 

isso, devemos por meio de ações efetivas, concretas e constantes, compensar a exclusão 

dessas comunidades nas políticas públicas, buscando descobrir no convívio com esses 

grupos sociais aquilo que eles precisam, levando em consideração sua cultura sem anulá-

la, para que haja uma verdadeira liberdade e o exercício pleno como cidadão brasileiro 

com suas diferenças e particularidades, ou seja, com respeito à diversidade. 
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PROJETO MUDANDO VIDAS: 

UMA ASCENSÃO NA AUTONOMIA FUNCIONAL DOS 

IDOSOS 
 

Mônica Messias de Mesquita1; Lucas Mateus Melo da Silva2 

 

INTRODUÇÃO 

A finalidade desse projeto foi promover melhoria na autonomia funcional dos 

idosos participantes, através de um programa de exercício físico desenvolvido nas 

dependências do IFRN- campus Mossoró. O projeto pautou-se em outros desenvolvidos 

anteriormente e que tinham o mesmo interesse na busca de favorecer um envelhecimento 

com qualidade e saúde. A realização deste projeto deu-se no próprio Campus do IFRN 

(Mossoró), sendo utilizado alguns espaços das dependências do campus, tais como: 

piscina, pista de atletismo, ATI (Academia da Terceira Idade), sala de lutas. O projeto 

conta com a participação de alunos, professores de Educação Física, além de outros 

parceiros (enfermeira, médico, assistente social, agente de saúde e psicóloga). O público 

alvo do projeto foi constituído por pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos, oriundos da circunvizinhança do IFRN - Campus Mossoró. O mesmo consta de 

diversas atividades, sendo o cronograma ocorrido de forma bem fluida definido em 

conjunto com a equipe envolvida e seus participantes. Com relação a equipe, a 

distribuição de tarefas girou em torno da disponibilidade e especialidade de cada 

profissional, já o treinamento com idosos variou de acordo com a capacidade física de 

cada um. As principais atividades desenvolvidas foram: alongamento, corrida ou 

caminhada, exercícios para membros superiores, exercícios para membros inferiores e 

relaxamento. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O envelhecimento, processo inevitável aos seres vivos, conduz a uma perda 

progressiva das aptidões funcionais do organismo, aumentando o risco do sedentarismo. 

Essas alterações, nos domínios biopsicossociais, põem em risco a qualidade de vida do 

idoso, por limitar a sua capacidade na realização, com vigor, das suas atividades 

 
1  Lic. Plena em Ed. Física, IFRN, monica.mesquita@ifrn.edu.br 
2  Lic. Ed. Física, UERN, lucas.melo.ifrn@gmail.com 
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cotidianas e colocando-os em um quadro vulnerabilidade melhorando os níveis de 

amplitude articular dos movimentos dos idosos. 

Já em outros artigos o destaque recai sobre o envelhecimento e os problemas 

cardíacos pois com o envelhecimento, ocorre também redução da frequência cardíaca em 

repouso (DE VITTA, 2000), aumento do colesterol (DE VITTA, 2002), como também 

da resistência vascular, com o consequente aumento da tensão arterial (DE VITTA, 2000). 

Assim, é um importante fator de risco para as doenças crônico-degenerativas, 

especialmente as afecções cardiovasculares, sendo uma das principais causas de morte 

nos idosos. 

Outro fator importante a ser observado é a diminuição da flexibilidade, agilidade, 

coordenação, mobilidade articular e, principalmente, o equilíbrio. O equilíbrio é a 

capacidade de manter a posição do corpo sobre sua base de apoio, seja ela estacionária 

ou móvel. Denomina-se equilíbrio estático o controle da oscilação postural na posição 

imóvel e equilíbrio dinâmico o movimento do corpo de uma maneira controlada, a 

propriocepção e a informação sensorial são fatores importantes para a manutenção do 

equilíbrio postural em condições normais, e o treinamento proprioceptivo em busca da 

autonomia aumenta esses estímulos, permitindo melhor equilíbrio postural. Com a perda 

de propriocepção durante o envelhecimento, aumenta-se o limiar para a detecção do 

movimento articular. Corroborando com essa discussão (FIGUEIREDO et al.) confirmam 

que, comparado ao idoso ao jovem há um comprometimento de equilíbrio funcional no 

grupo de idosos quando comparado ao de adolescentes, jovens e adultos. 

Acreditava-se que o declínio do desempenho era consequência natural do 

envelhecimento, no entanto, hoje inúmeros estudos têm mostrado que esses declínios se 

relacionam muito mais com o nível de atividade física do idoso do que ao processo em si 

(MATSOUKA et al. 2003). A prática de atividade física, pode também beneficiar 

componentes fisiológicos, psicológicos e sociais característicos desse processo. Em 

outras palavras, ela pode retardar e até mesmo evitar alguns dos declínios relacionados à 

idade (SINGH, 2001). 

Indicadas também para pacientes com necessidades especiais, as atividades físicas 

ajudam na manutenção do bem-estar deste, além de proporcionar ótimos resultados no 

tratamento de pacientes contra a obesidade. Por exemplo, os exercícios aquáticos também 
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costumam ser fortemente recomendados para pessoas da terceira idade e para a 

recuperação em pós-operatório. 

 

METODOLOGIA 

O projeto destinou-se a idosos que residem nas localidades da circunvizinhança 

onde está situado o IFRN – Campus Mossoró e foi desenvolvido através de encontros que 

ocorreram em média três vezes por semana no próprio Campus, de modo que teve à 

pratica equilibrada e consciente de exercícios físicos, sobre a orientação de professores 

de Educação Física, de alunos bolsistas e voluntários de extensão – além de outros 

participantes voluntários, como os médicos que acompanharam os idosos e os(as) 

enfermeiros(as) agentes de saúde da comunidade. Também ocorreram palestras, sendo 

sempre ofertado ao final, lanche saudável, outro ponto forte na metodologia foi a roda de 

conversa com os idosos após as práticas de exercício físicos, objetivando interação social 

entre os participantes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi possível acompanhar e avaliar o presente projeto de extensão sobre a 

autonomia funcional com idosos, inicialmente foi aplicado teste de aptidão física, bem 

como ao final da sua execução, também fez parte do acompanhamento e avaliação a 

constante interação com a comunidade idosa da unidade de saúde, outro ponto forte foi a 

produção do presente artigo e exposição do mesmo. Após os 6 meses de execução do 

projeto, os idosos acabaram tendo um ganho de autonomia funcional, melhorando assim, 

consequentemente, sua qualidade de vida e saúde. 

 

CONCLUSÕES 

Notou-se que grande maioria dos idosos tiveram um ganho de interesse á prática 

de atividade física. Muitos tiveram sua rotina modificada a partir da participação no 

projeto. Foi possível ouvir relatos dos mesmo que foi uma grande evolução do inicio ao 

final do processo. 

“É isso que nos motiva, vocês e esse projeto.” – Maria José, participante do 

projeto. Isso faz com que tenhamos mais e mais vontade de trabalhar e atuar na nossa 

área. Gratidão e sentimento de dever cumprido enchem nosso peito e de todos envolvidos. 
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A ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CRÍTICA: 

POSSIBILIDADES PARA A APRENDIZAGEM NA SALA DE AULA 
          

Dilmar Rodrigues da Silva Júnior1; Joycy Beatriz Moreira Maia2 ; Marília Carollyne Soares e Amorim 3 

 

INTRODUÇÃO 

As intensas transformações sociais, políticas, culturais e econômicas tem 

configurado um novo olhar no campo da educação, despertando várias possibilidades 

neste processo, cuja significação está no contexto da mobilização entre os saberes e 

fazeres docentes com vistas à transformação social. É notório que o movimento capitalista 

exerceu forte influência no cenário educacional, sobretudo porque o indivíduo que trajeta 

a educação institucionalizada, garante a sua posição nos mais diversos espaços da 

sociedade. Nesse contexto, trazemos a alfabetização como elemento que proporciona ao 

cidadão posicionar-se critamente sobre os diversos contextos dos quais ele pertence, 

principalmente na possibilidade de resolver situações-problemas por meio dos processos 

próprios de leitura e escrita.  

 Com o apogeu científico e tecnológico, fomos construindo ideologias, 

sustentadas por bases teóricas que presidiram o panorama educacional. Estas, por sua vez, 

designam novas concepções de sujeito que pretendemos formar, sobre a função social da 

escola, conforme preconizam as Leis de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9394/96.  E 

por isso, trata-se de um artigo meramente bibliográfico, resultado das leituras mediadas 

nas aulas desenvolvidas durante a disciplina de Teorias Educacionais, no curso de 

Mestrado em Educação, da Universidade Federal do Piauí–UFPI. Temos a necessidade 

de responder à seguinte problemática: quais as contribuições da Pedagogia Histórico-

crítica no processo de alfabetização de crianças em sala de aula? Diante desse 

questionamento, trazemos o seguinte objetivo para este escrito: analisar as contribuições 

da Pedagogia Histórico-crítica no cenário da alfabetização de crianças em sala de aula.   

A concepção de alfabetização que trazemos neste trabalho cabe não apenas 

associar ao processo de aquisição dos códigos da língua oral e escrita, mas, sobretudo, a 

construção deste processo grafocêntrico para a sistematização e mobilização que coloca 

 
1  Programa de Pós- Graduação em Educação- Mestrado, UFPI, dilmar.jrcxs93@outlook.com     
2  Programa de Pós- Graduação em Educação- Mestrado, UFPI, joycymaiareis@gmail.com 
3  Programa de Pós- Graduação em Educação- Mestrado, UFPI, mariliacarollyne@hotmail.com  
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o indivíduo de forma autônoma nas suas práticas sociais, ao longo da dialética material 

da história da humanidade.   

Trazemos a contribuição de uma epistemologia pautada nos estudos de Soares 

(2004), Cagliari (2005), Frade (2007), mostrando os sentidos da alfabetização numa 

abordagem teórica e metodológica relacionados ao dia a dia das escolas; Vygotsky 

(1991), enfatizando a abordagem histórico-cultural imbricada no processo educacional e 

concebendo as esferas didáticas e pedagógicas no processo de alfabetização, levando em 

consideração o contexto histórico da criança; Brasil (1997), enfatizando os Parâmetros 

Curriculares Nacionais na perspectiva curricular acerca do processo de alfabetização de 

crianças no cenário brasileiro.  

Este ensaio tem relevância social, uma vez que buscamos desvelar as novas 

perspectivas no campo de alfabetização de crianças, na dimensão das práticas sociais de 

leitura e escrita. A concepção de alfabetização deste estudo concebe o sujeito ao mundo 

letrado, de modo a conquistar e posicionar-se criticamente nos espaços os quais estão 

inseridos. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Quando o professor encontra uma turma heterogênea, com diversos níveis de 

língua e compreensão acerca dos fenômenos em torno de seus alunos, é necessário atuar 

em sua função diagnóstica e, posteriormente, planejar um trabalho que se efetive numa 

dimensão global do processo de alfabetização, atendendo a turma e a pluralidade dos 

saberes que naquele espaço estão presentes. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) trazem em sua estrutura 

formas para atuação deste professor, em que o enfoque é o professor alfabetizador no 

processo de ensino das crianças: no qual deverá planejar, implementar, pôr em práticas 

as atividades didáticas, objetivando desencadear, apoiar e orientar o esforço da  ação e do 

reflexão do aluno; além de ser aquele que ensina o conteúdo, ele pode ensinar o valor 

que  a língua tem, deverá, ainda, investigar as ideias que o aluno possui sobre a mesma 

coisa, para assim poder organizar seu trabalho pedagógico que fará sobre a criança. Para 

Cagliari (2005, p. 10): 

 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

Todo professor deve ter todos aqueles conhecimentos técnicos linguísticos 

exigidos no processo de alfabetização, assim como todo professor 

alfabetizador precisa ter todos aqueles conhecimentos técnicos linguísticos 

necessários para conduzir o processo de letramento nas primeiras séries do 

ensino fundamental. 
 

Este processo exposto, empreendido por Frade (2007), mostra que a execução da 

atividade utilizando o método silábico precisa ser constituída a partir dos seguintes 

passos: estudo da condição biopsíquica e social da criança e, posteriormente, 

direcionando para o estudo das vogais, formação de sílabas, pequenas palavras, frases 

curtas, frases longas, pequenos textos e textos longos, até constituir no processo de 

apropriação da leitura mais ampla.  

Os usos e as funções de leitura e escrita estão relacionados ao desenvolvimento 

de capacidades e potencialidades humanas no âmbito das relações com seus pares, 

modificando os hábitos socioculturais e as demandas postas pela própria sociedade.  

 

METODOLOGIA 

Temos um estudo desenvolvido de natureza qualitativa, consolidado através de 

levantamente bibliográfico, suscitando reflexões na tessitura teórica acerca da 

alfabetização na perspectiva histórico-crítico, trazendo o enfoque cultural do sujeito na 

aprendizagem da sala de aula.  

Primeiramente foram realizadas pesquisas em bibliotecas individuais e coletivas 

sobre o nosso objeto de estudo e, posteriormente, utilizamos a plataforma eletrônica do 

Google Acadêmico na internet, para organizarmos os materiais que contribuirão no corpo 

do texto do artigo: artigos, monografias, blogs, sites diversos, entre outros elementos. 

Após o estudo, foram organizados parafraseamentos das citações dos autores, que 

lhes possibilitariam melhor comprenesão e adequassem ao estudo para a sua integração 

corporal e científica.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Antes de fazermos algumas considerações acerca da teoria histórico-crítica no 

contexto da alfabetização, é necessária a adoção inicial sobre o que ela é: traz um olhar 

crítico acerca da escola, considerando o contexto histórico e cultural do sujeito que 

aprende e que ensina. Menciona a instituição escolar como um espaço privilegiado para 
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o desenvolvimento de aprendizagens e potencialidades dos alunos. É preciso ainda 

conceber a escola em meio ao seu contexto “educação e luta de classes”, que por ser um 

espaço privilegiado para a construção de saberes, acaba por tornar-se um território em 

disputa entre as próprias classes hegemônicas: quer sejam profissionais que atuam nela, 

ou até mesmo a crença na formação de valores, ideologias e atitudes partindo desse 

modelo carregado ao longo de sua história. 

Como sabemos, a educação sempre teve a finalidade de transmitir o conhecimento 

formal e posicionamento social do indivíduo status quo. Com o avanço dos eventos 

sociais científicos e tecnológicos, o meio no qual estamos inseridos influenciou a 

mudança de atitudes e valores, concebendo um novo panorama acerca dos ideais e 

princípios educacionais inerentes à própria formação humana. 

Nesse contexto, a importância ao mundo letrado foi sendo reconhecida 

sistematicamente entre nós. A cultura letrada constitui elemento que possibilita a posição 

do sujeito e ascensão no meio no qual está inserido. Partindo desta acepção, é notória a 

formação de caráter humano, de tal forma que este ganhe posicionamento social e lugar 

em destaque. Por isso, acredita-se que tudo deve iniciar no processo de alfabetização, e 

veem a importância da educação a partir deste princípio, pois os profissionais que atuam 

nessa esfera da sociedade carregam em si uma grande missão, decorrente do longo 

processo histórico cultural adentrando aos sentidos e significados reais de seus papéis na 

educação. 

Pensar a educação em seu contexto histórico cultural é situarmos o processo de 

alfabetização como agente de transformação inicial que parte da concretização do 

pensamento para a sua manifestação real, situando o indivíduo como membro pertencente 

deste mundo. Torna-se extremamente importante enfatizar que as inúmeras implicações 

didáticas e pedagógicas que constituem o traçado metodológico nessa perspectiva, 

mesmo diante de sua pensada e planificada estrutura, age no sentido afetivo entre 

professor- aluno. 

Por outro lado, trazemos Saviani (2007), mostrando fortemente que a abordagem 

histórico-crítica no processo de alfabetização da criança afasta o forte pensamento acerca 

da afetividade entre os agentes da sala de aula, mas veem a intensa necessidade de estudar 

o panorama mais global destes próprios sujeitos: familiar-afetivo, social, cultural, 
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político, ideológico, entre tantos outros. 

Considerando esse universo vasto e complexo que é a pedagogia histórico-crítica, 

enfatizamos o que Mortatti (2000) empreende acerca da lógica histórico-crítica na 

construção do método alfabético diante das novas perspectivas “[...] precisamos superar 

esses limites mentais hierarquizados apenas em aprender ler e escrever pela formação dos 

códigos da escrita que subsidiarão também o processo de oralidade”. Com este 

pensamento da autora, levamos em consideração um aspecto extremamente importante: 

a alfabetização para as práticas sociais. 

Por isso, o professor precisa mobilizar esses mecanismos de modo a despertar o 

seu caráter crítico mais adiante sobre a própria vida e às coisas à sua volta.  Por outro 

lado, Saviani (2013) ainda enfatiza que, no processo histórico-crítico, o professor deve 

ter o aluno para si e para o mundo que o cerca e, por isso, deve prepará-lo diante dos 

níveis de aprendizado que ele já estabelece, associando à sua rotina e à sua linguagem 

presente. 

 

CONCLUSÕES 

Neste escrito, vimos que a alfabetização, apesar de ser um processo complexo e 

multifacetado, tem suas ressignificações diante das políticas educacionais, e 

principalmente às camadas teóricas que presidem a sociedade ao longo da história da 

educação. Pensar a alfabetização no contexto histórico-crítico, conforme vimos ao longo 

do texto, é superar aquela velha ideologia tradicional de apenas ensinar ler e escrever.  

Temos identificado nas falas dos autores colocados em discussão neste escrito que 

a alfabetização vai muito além do simples fato de “ler e escrever”, mas, sobretudo, 

capacita o indivíduo ao longo de suas vivências culturais ao mundo letrado, articulando 

seus saberes linguísticos e desenvolvendo suas potencialidades no meio do qual está 

inserido.  

O que refletimos neste trabalho foi apenas algumas aproximações acerca da 

Pedagogia Histórico-crítica, no campo das teorias educacionais que permeiam a 

sociedade ao longo do tempo. Com isso, acreditamos que a alfabetização, na perspectiva 

histórico-crítica, possibilita o aluno atingir o grau de articulação do código, mobilizar-se 

nas práticas sociais, capacitando-o e colocando-o a posicionar-se criticamente diante as 

situações-problemas que assolam o seu contexto de vida, facilitando o seu 
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posicionamento e intervenção diante das possibilidades que lhes forem inerentes ao longo 

de sua trajetória de vida. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: A IMPORTÂNCIA DE SE TRABALHAR 

ATIVIDADES AMBIENTAIS NAS ESCOLAS INFANTIS 

 
Daniela Belizário1 

 

INTRODUÇÃO 

Ao longo do tempo, a humanidade vem passando por diversas transformações e 

uma delas é o fator ambiental, que, por consequência, sofreu grandes mudanças e 

alterações devido à necessidade do homem, criando meios para que pudessem supri-las. 

Diante do consumo excessivo, exagerado e desnecessário, essa ação de não se preocupar 

com o entorno afeta diretamente os recursos naturais que o planeta Terra oferece. 

Porém,essas fontes de recursos, que servem para a sobrevivência do homem e das futuras 

gerações, estão exaurindo-se e esgotando-se. 

Sendo assim, é de suma importância a abordagem sobre a Educação Ambiental 

nas escolas básicas de educação, desde o maternal, fundamental e médio para auxiliá-los 

sobre oquão importante é o Meio Ambiente para a sobrevivência da biota, tanto da fauna 

quanto da flora.  

 De acordo com a Organização das Nações Unidas para Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO, 2017), o crescimento acelerado pelas demandas dos 

recursos naturais, incluindo os minerais, hídricos, florestais intensifica a degradação 

desses ambientes no meio natural. 

Essa problemática vem aumentando devido ao crescimento acelerado da 

população nas últimas décadas, contribuindo com a degradação ambiental. Ademais, a 

ação antrópica afeta negativamente o meio natural, muitas vezes por falta de 

conhecimento, como implantações de indústrias, bairros, agricultura, dentre outras 

atividades que oferecem risco à natureza. 

Conforme afirma Guedes: 

A Educação Ambiental é um tema muito discutido atualmente devido 

ao fato de se perceber a necessidade de uma melhoria do mundo em que 

vivemos pois é facilmente notado que estamos regredindo cada vez 

mais em nossa qualidade de vidade um modo geral, nos deixando levar 

por nossas obrigações diárias. Nosso tempo nos parece cada vez mais 

curto porque temos cada vez mais compromissos (GUEDES,2006 apud 

CUBA,2010, p. 24). 

 
1  Licenciatura em Pedagogia, UniFunvic, db.eli@hotmail.com. 
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Entretanto, essas práticas intensivas têm colocado em risco a dinâmica dos 

sistemas naturais no Brasil e no mundo. No Brasil, de acordo com o Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), a lei ambiental Nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 dispõe sobre 

assansões penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao Meio 

Ambiente e dá outras providências. Conforme a Lei ambiental Nº 9.795 de 27 de abril de 

1999 dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental e dá outras providências. No Art.2º a Educação Ambiental é um componente 

essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 

articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter forma e 

não-formal. 

Trabalhar a educação ambiental nas escolas desde a educação infantil até o ensino 

médio é de grande importância para a formação de cidadãos conscientes e responsáveis 

quanto aos cuidados corretos do meio ambiente.  

O papel da escola em trabalhar as temáticas ambientais transforma o pequeno 

cidadão para almejar uma melhoria para as gerações futuras, usando as ferramentas 

corretas, de acordo com a realidade do meio em que os alunos vivem. Nesse sentido, tanto 

escolas públicas quanto privadas têm o mesmo propósito de cuidar e preservar o meio 

ambiente, pois ele pertence a todos. 

Nesse sentido, o espaço escolar é privilegiado e a escola tem essa força de conexão 

e interação dos professores, alunos, famílias e sociedade. Crianças bem informadas 

passarão conhecimento de forma eficaz, tendo uma concepção de cidadania e consciência 

que cada um é responsável pelassuas atitudes e escolhas dentro do âmbito social e 

familiar. 

Portanto, o objetivo deste trabalho é mostrar a importância de se trabalhar com 

diversas atividades pedagógicas voltadas à temática ambiental desde a educação infantil, 

pois são eles o futuro da uma nação e poderão passar para outras gerações quão importante 

é preservar a natureza, pois, sem ela, não haverá sucessão no mundo. 

 

METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido por meio pesquisas bibliográficas específicas sobre a 

temática ambiental em Escolas Infantis. Também, observou-se o desenvolvimento de um 
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projeto aplicado na Escola Infantil EMEB Hermelinda Vieira, no município de 

Mococa/SP.  

O estudo sobre a educação Ambiental com atividades lúdicas na Educação 

Infantil, buscou pesquisar em meios eletrônicos. Para aplicabilidade dos projetos lúdicos 

de educação ambiental, é necessário utilizar materiais recicláveis e fazer uma conexão 

com o que seria descartável e mostrar as possibilidades que o material “lixo” se tornaria 

uma atividade aplicável em grupos. O ideal de cada atividade é formar pequenos grupos 

de até 4 alunos, assim facilita o acesso dos alunos com as atividades. O grupo consegue 

fazer as atividades possibilitando que cada aluno executa a atividade dentro do grupo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O maior desafio dos educadores é se adequar acomo as crianças pensam, para que 

possa ser aplicado e absorvido, de maneira satisfatória. Nesse sentido, as estratégias são 

eficazes para se aplicar e realizar aquilo que está sendo abordado em sala de aula. 

Exemplos que podem ser desenvolvidos, pensando na etapa infantil e que se aproximam 

com os seus hábitos sustentáveis, são evidenciados na Figura 1. 

 

Figura 1: Atividades ambientais - a) horta em pneus; b) horta vertical com garrafas 

pets; c) plantio de árvores; d) jogos lúdicos com tampinhas de garrafa pets ou de vidro. 
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Fonte: https://www.reciclagemnomeioambiente.com.br (2019) 

 

No que tange à Figura a) Horta em pneus,a horta serve como um objeto de estudo 

interdisciplinar, dando a possibilidade dos alunos criarem hábitos sustentáveis e 

ecologicamente correto, pois se pode discutir temas como boa nutrição e a ciência, cuja 

disciplina abrange discussões dos cuidados da terra e plantas.  

Os pneus são materiais que prejudicam a natureza principalmente quando são 

descartados de forma incorreta - esse processo leva cerca de 600 anos para se 

decompor.Contudo, os pneus servem de auxílio para o cultivo de hortas, servindo de 

arranjos paisagísticos e embelezando ainda mais o local de convívio dos estudantes. 

No que concerne à Figura b) Horta em garrafas pet, há o reaproveitamento de 

garrafas, que provavelmente eram para se tornar lixos e descartadas de maneira incorreta, 

podendo ser usadas para o plantio de verduras, legumes, temperos e flores, tornando-se 

uma horta vertical. Essa horta vertical contribui para o desenvolvimento dos alunos, 

principalmente para desenvolver o trabalho emgrupo e, sobretudo, auxilia na 

conscientização de manejo.Vale ressaltar que cada garrafa pet jogada erroneamente na 

natureza, pode levar até 40 anos para se decompor, prejudicando o solo. 

Quanto à figura c) Plantio de árvores, o projeto do plantio de árvores no meio 

escolar, tem o intuito de ampliar as áreas verdes, não só no meio escolar, mas pode ser 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

adotado no bairro no qual a escola está inserida. Essa atividade promove a 

conscientização dos alunos e também da comunidade local para dar importância aos 

cuidados com o meio ambiente. 

Nesse mesmo contexto, as crianças observam e aprendem como tratar o solo, 

como regar as plantas e saber quais nutrientes necessários para o desenvolvimento delas. 

Esse trabalho torna-o aplicável e interdisciplinar.  

De acordo com os autores Alves, Pereira e Souza (2016), a arborização tem um 

papel fundamental no restabelecimento da relação entre o homem e o meio natural, pois 

oferece melhoria de vida  aos estudantes. Nessa mesma perspectiva, as crianças podem 

interagir nos cuidados e embelezamento do espaço escolar, que além  da arborização, atua 

no equilíbrio climático, interceptando os raios solares, criando ainda áreas com sombras 

onde elas possam se sentir mais à vontade. As temperaturas são reguladas quando há áreas 

verdes.  

Percebe-se que no município de Mococa/SP as altas temperaturas causam um 

desconforto bem grandee o plantio de árvores na escola diminuirá a temperatura, uma vez 

que as árvores umidificam o ar devido à evapotranspiração das plantas. 

Com relação à Figura d)Jogos e brinquedos, os brinquedos confeccionados com 

materiais recicláveis, que seriam lixos muitas vezes descartados de maneira não 

adequada, transformam-se e oferecem benefícios às crianças. Muitas escolas, por terem 

poucos recursos, por essa atividade, podem criar diversas brincadeiras e brinquedos para 

os alunos. Assim, a reciclagem tem um papel fundamental no meio ambiente, além de 

diminuir o acúmulo de lixo nas áreas urbanas, ainda propicia uma “economia” dos 

recursos naturais. 

O desafio dessa temática ao criar algo com materiais que seria lixo tem diversas 

finalidades, como já supracitados (brinquedos e jogos), podendo, também ser direcionado 

à coleta seletiva pelas lixeiras para separar os materiais. Nasala de aula, pode haver a 

abordagem da importância da separação adequadas desses resíduos sólidos de forma 

correra, dando um fim sustentável aos materiais não utilizados e não prejudicando o meio 

ambiente. 
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CONCLUSÕES 

As possibilidades são muitas para discutir e propor para a Educação Infantil, uma 

vez que esses alunos serão o futuro da nação. Com base neste trabalho, pode-se concluir 

que há muito por fazer e trabalhar no ambiente escolar, pois é lá que se forma um cidadão. 

Entretanto, precisamos de Educadores engajados neste assunto de extrema 

importância, pois a escola é o segundo lar de toda criança e o Educador tem por obrigação 

formar cidadãos conscientes, que cuidem do meio ambiente. 
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MULHER CAMPONESA, SOBERANIA ALIMENTAR E 

SUBJETIVIDADE LUTADORA 

 
Lidiane Teodoro Mendes1; Maria Zenaide Alves2 

 

INTRODUÇÃO 

Este texto apresenta alguns resultados de uma pesquisa desenvolvida como 

Trabalho de Conclusão do curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade 

Federal de Catalão-GO, que buscou contribuir para preencher uma lacuna referente aos 

estudos sobre as camponesas desta região, sudeste de Goiás. O estudo contextualiza-se a 

partir de um movimento social do campo e da vida das mulheres que dele fazem parte, 

desvelando os motivos que lhes dão força de se organizar e de lutar por mudanças e 

libertações. Tem o objetivo de contextualizar a história desse movimento e as interfaces 

com a trajetória de luta dos seus integrantes, a partir da ótica de uma mulher camponesa, 

buscando também discutir o potencial do movimento para a construção da subjetividade 

lutadora de mulheres. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O estudo foi desenvolvido ancorando no paradigma da educação popular, da 

questão agrária no Brasil e dos estudos de gênero. Compreendemos, assim como Brandão 

(1984), que a educação popular, construída em diálogo com os movimentos sociais, tem 

possibilitado a construção de um projeto de humanização, emancipação e libertação da 

classe trabalhadora, do campo e da cidade. Neste sentido, os referenciais teóricos do 

movimento pela educação do campo têm fornecido importantes subsídios para a 

construção desse paradigma educacional. 

Além disso, nos ancoramos também nos estudos feministas e buscamos 

compreender, com Guacira Louro (2008), as transformações na história e na cultura 

quanto às questões de gênero e sexualidade, buscando desconstruir os discursos machistas 

que ainda imperam na nossa sociedade e reforçar o lugar das mulheres como sujeitos com 

 
1  Licenciatura em Educação do campo. Universidade Federal de Catalão, lidiane_mendes.bio@ 

hotmail.com.br 
2  Licenciatura em Educação do campo. Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade Federal 

de Catalão, zenpiaui@yahoo.com.br 

mailto:lidiane_mendes.bio@hotmail.com.br
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direitos. Sabemos que a violência contra a mulher é um traço da cultura patriarcal e, 

segundo Bueno e Lopes (2018), a violência contra as mulheres no campo pode estar 

associada, dentre outros fatores, à falta de recursos financeiros, às dificuldades de acesso 

à terra e às pouca oportunidades de participação política. Isso evidencia a importância da 

participação coletiva nos movimentos sociais, uma vez que o coletivo fortalece o 

individual. 

Partindo do pressuposto de que ser mulher no campo tem especificidades que 

precisam ser compreendidas, buscamos construir o entendimento teórico da questão 

agrária a partir da luta por soberania alimentar, permeada pelas questões de gênero. De 

acordo com Stédile (2021), no Brasil a questão agrária está relacionada às questões sociais 

e trabalhistas e, consequentemente, à formação do campesinato brasileiro, a partir de duas 

vertentes: a formação do campesinato no sudeste e sul do país, que foi constituída por 

camponeses pobres migrantes europeus e a formação do campesinato no centro oeste e 

nordeste do país formado por populações mestiças, que ocuparam as terras menos 

produtivas do interior, formando assim a agricultura de subsistência. A compreensão da 

formação do campesinato brasileiro é fundamento para entenderemos o conceito de 

agricultura camponesa, que se dá pelo modo de fazer agricultura através da produção 

exclusiva das famílias, tendo acesso à terra e aos recursos naturais que ela oferece. Essas 

famílias se caracterizam pela forma particular cultural, social, econômico e político como 

se produz, reproduz e se afirmar na sua relação com a sociedade e com a natureza 

(CARVALHO e COSTA, 2012). 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi a entrevista narrativa tendo como eixo condutor a 

história de vida de uma liderança do Movimento Camponês Popular (MCP) na região 

sudeste de Goiás. Os dados foram analisados à luz de referencial teórico e neste trabalho 

são apresentados alguns resultados referentes à história do movimento, contada sob o 

olhar feminino, apontado os seus desafios, suas lutas, suas conquistas e suas contrições 

para o fortalecimento deste movimento e problematizando o potencial do movimento para 

a construção da subjetividade lutadora dessas mulheres. 

A pesquisa, portanto, se desenvolveu por meio da abordagem qualitativa, 

utilizando técnicas como narrativas e entrevistas semiestruturadas. As histórias contadas 
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por Maria e aqui reproduzidas são ferramentas utilizadas para a compreensão da realidade 

e das experiências vividas. 

O relato memorialístico da colaboradora desta pesquisa, aqui denominada Maria, 

foi registrado a partir de uma entrevista semiestruturada realizada no segundo semestre 

de 2019 na sede do MCP em Catalão. Nesta entrevista/diálogo, Maria relatou como foi e 

está sendo a construção histórica desse movimento, além de detalhar as experiências e as 

ações desenvolvidas na região sudeste do estado e os desafios que o movimento enfrenta. 

No seu relato, Maria traz a voz de outras mulheres do movimento e nos ajuda a 

compreender os processos vivenciados e as mudanças que afetaram suas vidas a partir da 

mobilização popular. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O MCP surgiu em 2008, no estado de Goiás, com o intuito de, a partir da luta e da 

organização, reconstruir a identidade camponesa em movimento como uma força política, 

pela soberania alimentar e pelo poder popular. Atualmente o MCP está organizado em 

mais de 80 municípios no estado de Goiás e se consolidando em outros estados como 

Pará, Pernambuco, Bahia, Piauí e Sergipe. O Objetivo dessa organização é garantir a 

produção de alimentos saudáveis para o povo brasileiro e gerar mais renda e melhor 

qualidade de vida para o povo no campo. Isso se consolidará com o resgate e a produção 

das sementes crioulas, que é a semente da vida, também com a reivindicação de políticas 

públicas como a moradia camponesa, os programas de comercialização de alimentos e 

sementes crioulas, a defesa pela autonomia das mulheres camponesas e outras demandas 

que envolvem a resistência do povo do/no campo, como relata a colaboradora desta 

pesquisa (Maria): 

 
[...] se a gente for falar do Movimento Camponês Popular em si, são várias 

frentes né, eu gosto de falar muito das mulheres por que eu gosto delas, eu 

sempre estive ligado a elas e eu comecei no movimento exatamente ligada as 

mulheres, ligada a profissão, então assim, é claro que nois tem outras frentes, 

tem a produção das sementes crioulas, que isso eu acho que hoje na realidade 

que nós vive a alimentação é fundamental e ninguém consegue sobreviver, 

nem no campo nem na cidade, sem o alimento. Nem as famílias nem os 

bichos, então eu acho que produção alimento é o que fundamenta a própria 

organização do movimento, então temos várias outras frentes, temos a frente 

das sementes, que é o resgate das sementes crioulas que hoje nós tamo em 

âmbito nacional né, nós estamos expandindo, já não tamo mais aqui só no 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

estado de Goiás, nós estamos, em outros estados também. Têm a moradia 

camponesa que eu falei lá no início né, que eu já fui privilegiada [...]. 
 

O MCP atualmente está atuante em seis estados: Goiás, Bahia, Piauí, Pará, 

Pernambuco e Sergipe. Estima-se que são organizadas cerca de 20 mil pessoas na 

organização O Movimento é um espaço autônomo sem fins lucrativos e pode ter a 

participação de homens e de mulheres do campo e da cidade, desde que estejam engajado 

com a causa dos camponses e das camponesas. 

Maria começou a participar das lutas para conquistar sua moradia, que é uma 

demanda dos camponeses para renovar o campo, pois no campo existem muitos 

problemas de habitação, muitas casas com condições precárias para morar. 

 
[...] Depois eu conheci o Movimento Camponês Popular e vim, comecei a 

trabalhar com a feira, conheci o movimento e iniciei com a feira, depois eu 

tive o privilégio de fazer parte da moradia camponesa, do PNHR, conquistei 

uma casa, hoje eu tenho minha casa, uma casa boa, porque eu morava numa 

casa muito ruim com os meus filhos, e tinha muita dificuldade nessa casa, 

com os meus meninos pequenos, tinha muito medo da casa por que era uma 

casa muito velha, e eu tinha medo das paredes cair, ter minha casa foi uma 

grande conquista, foi um sonho realizado, um sonho que eu realizei [...] 

(Maria). 
 

Assim, percebe-se a importância do Projeto Nacional de Habitação Rural-PNHR, 

que se desenvolve junto com órgãos federais e estaduais como a Caixa Econômica Federal 

e a AGEHAB (Agência Goiana de Habitação), um dos motivos de nossa colaboradora vir 

para a organização, claro que não foi concedido com facilidade. Por diversas vezes os 

camponeses e as camponesas tiveram que sair de suas propriedades e ocuparem espaços 

públicos, como agências da Caixa Econômica Federal, AGEHAB, Ministérios em 

Brasília e as ruas, para pautar o governo e apresentar suas demandas de melhoramento no 

campo, uma estratégia de luta que os camponeses e as camponesas encontraram para 

serem vistos como sujeitos detentores de direitos humanos. 

E nisso eu fui conhecendo o movimento, fui participando dos encontros, dos 

encontro de mulheres, participando das atividade, participando das luta, dos 

debate e fui vindo e ai um dia teve um encontro das mulheres da comunidade 

Ribeirão, após nois ter tido uma luta da companheira Elvira, aí fez-se o 

encontro de mulheres até vendo por essa companheira, as dirigente do 

movimento vendo a situação das mulheres, vendo que as mulheres eram 

totalmente dependente dos esposo, não tinham nenhum tipo de 

independência, eram assim mulheres retraídas, e a gente viu a dificuldade 

delas. (Maria). 
 

Foram nesses espaços que nossa protagonista decidiu mudar sua vida e buscar 
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junto com outras mulheres a mudança para cada uma delas. Foi em um encontro de 

mulheres que elas conheceram o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e 

o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), programas estes que visam adquirir 

produtos da agricultura familiar para entidades públicas. 

 

CONCLUSÕES 

Este trabalho evidenciou que a luta coletiva pela soberania alimentar e pelo poder 

popular é o fundamento mais importante para a garantia de segurança alimentar e o direito 

dos camponeses e das camponesas decidirem sobre as políticas de produção, com 

autonomia sobre o que produzir, para quem produzir e com que condições de produzir e 

comercializar. A organização social é uma grande escola popular onde aprendemos e nos 

reconhecermos como sujeito e as mulheres de lutas dessa organização me fazem entender 

como é importante estar nessa movimentação, pois “quem não se movimenta, não sente 

a corrente que a prende”3. Na luta contra o sistema patriarcal, observamos que a conquista 

de autonomia financeira faz com que essas mulheres se libertem do sistema e consigam 

dar um grito de liberdade contra vários tipos de violência e que percebam que quando 

uma mulher avança nenhuma outra retrocede. 

O Movimento Camponês Popular é, sem dúvida, um espaço de luta de classes e 

se tornou também um movimento educador, espaço de enfrentamento à opressão e 

inserção de mulheres na vida social e política e construção de autonomia e liberdade. E 

que o trabalho de produção e comercialização de alimentos saudáveis, seja nas feiras, no 

PNAE, no PAA e em outros espaços é de fundamental importância para o enfrentamento 

contra a fome, pela soberania alimentar e pela renda e qualidade de vida das camponesas 

e dos camponeses. 
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SABERES E EXPERIÊNCIAS DA JUVENTUDE RURAL DO 

ASSENTAMENTO OLGA BENÁRIO DE IPAMERI – GOIÁS 

Wilans Flaviano Silva1; Maria Zenaide Alves2 
 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta alguns resultados de uma pesquisa que teve por objetivo 

compreender os saberes da juventude rural, dos jovens residentes no Assentamento Olga 

Benário, criado em 2005, pelo INCRA, através da desapropriação das fazendas Ouro 

Verde e Santa Rosa, no município de Ipameri, região Sudeste de Goiás, e abrigando 85 

famílias. 

A motivação em pesquisar essa juventude rural ocorreu após observação desses 

sujeitos que vinham do campo para esudar na cidade (é que alguns desses jovens 

apresentavam saberes e experiências diferentes dos jovens estudantes da zona urbana; 

jovens que traziam histórias de vida muito próximas as de seus familiares, especialmente 

os pais). A pesquisa mostrou que os jovens do campo atribuem que o que sabem fazer foi 

aprendido com os pais, com a comunidade, com os amigos e com o abiente escolar. 

A pesquisa também mostrou que no campo tanto homem como mulher fazem o 

trabalho rural, desempenhando as funções que são nescessárias, havendo uma divisão do 

trabalho familiar, cabendo aos jovens uma contribuição nas tarefas diárias dentro da área 

em que estão assentados com sua família. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para o desenvolvimento da pesquisa, primeiro buscamos entender a categoria, 

“juventude”, em busca de subsídio que pudessem apoiar no processo de levantamentos 

de dados sobre a juventude rural. Segundo a Lei3 nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, em 

seu Capítulo 1, Artigo 1º § 1º, “são consideradas jovens as pessoas com idade entre quinze 

e vinte e nove anos de idade”. Nesse sentido, segundo Leão e Rocha (2015, p. 18) “O 

termo juventude exige inicialmente uma explicação do seu uso. Isso demanda um 

 
1  Mestrado em Educação (PPGEDUC), UFG-Catalão, profwilansflaviano@yahoo.com.br 
2  Docente no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Catalão (UFCAT). 

Doutora e mestre em Educação. 
3  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12852.htm. Acesso em: 17/03/2021. 
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primeiro esforço de desconstruções sociais que operam no senso comum e tendem a 

delimitar a juventude ao recorte etário com determinados valores e práticas comuns”. 

Com relação aos saberes da juventude, apoiamos os estudos em outros autores, como 

Bernad Charlot (2001, 2005, 2014), apresentando profundos conhecimentos sobre os 

saberes especialmente ligados à juventude. 

Se falamos em saberes, logo ligamos o assunto à experiencia nas obras de José 

Larrosa Bondiá (2002, 2011). A experiência, na perspectiva de Larrosa (2002, p. 21), “é 

o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que 

acontece, ou o que toca”. Sendo assim, a experiência edifica um saber, pois as 

experiências que nos tocam deixam marcas, aprendizados, conhecimentos que o 

indivíduo levará por toda a vida. 

Para falar da juventude rural, amparamos a nossa pesquisa em Weisheimer (2015), 

trazendo para a discussão a invisibilidade social em que vivem a juventude do campo no 

Brasil. Mediante ao exposto, Weisheimer (2015, p. 31) explica que “Essa invisibilidade 

se processou pela reprodução de determinado olhar que tanto nega a existência do outro, 

[...] Isso implica a negação do direito de ter tratamento e oportunidades iguais e, nesse 

caso, a negação do próprio direito ao reconhecimento e à identidade”. 

A negação do outro é o que cria essa invisibilidade aumentando o abismo social 

entre juventude rural e juventude urbana. De acordo com Kummer e Colognese (2013, p. 

211), “a situação de invisibilidade da juventude rural é constituída pelo não 

reconhecimento dessa categoria como agente social.”. Somam-se a isso a falta de respeito 

e o preconceito da sociedade para com as pessoas do campo, sobretudo, os assentados, 

fatos que fortalecem a invisibilidade social desse grupo no interior do Brasil. Além dos 

autores já mencionados, também trouxemos a contribuição de Oliveira (2010), Leão e 

Rocha (2015), Martinez (2016) entre outros. Pesquisar essa juventude é trazer para o 

campo acadêmico o clamor de brasileiros(as), pequenos(as) trabalhadores(as) rurais que 

merecem tratamentos iguais aos demais jovens deste país. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi desenvolvida tomando como referência a abordagem qualitativa 

cujos instrumentos de produção de dados foram questionários, entrevistas e observação. 

O questionário socioeconômico serviu para traçar um perfil desta juventude e ao mesmo 
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tempo levantar dados sobre os seus pais em vários campos, como: grau de escolaridade, 

renda, tempo em que moram no Assentamento, o que gostam de fazer, etc. Já as 

entrevistas semiestruturadas permitiram ouvir estes personagens falando sobre o que 

sabem fazer, com quem aprenderam e qual a importância desses saberes para a sua vida. 

O método utilizado na pesquisa de campo foi inspirado na etnografia, embora 

saibamos que não se trata de uma pesquisa etnográfica, o que demandaria uma imersão 

no campo, o que não é possível em uma pesquisa de mestrado dado o curto período de 

tempo. Mas serviu como suporte para estarmos mais próximos dos sujeitos da nossa 

pesquisa. 

Nessa direção, Ludke e André (1986, p. 26) salientam que “a observação direta 

permite que o observador chegue mais perto da ‘perspectiva dos sujeitos’, um importante 

alvo nas abordagens qualitativas”. Nesta linha de raciocínio, Martins (2006 p. 294) 

defende que “para que a pesquisa se realize é necessário que o pesquisado aceite o 

pesquisador, disponha-se em falar sobre a sua vida, introduza o pesquisador no seu grupo 

e dê-lhe liberdade de observação.” Vale lembrar que o registro escrito é uma das formas 

eficientes no processo de observação. Nesse sentido, o pesquisador deve portar diário de 

bordo a fim de relatar as suas observações enquanto visitante/pesquisador. 

Segundo Ludke e André (1986, p. 32), “é interessante que, ao iniciar cada registro, 

o observador indique o dia, a hora, o local da observação e o seu período de duração. Ao 

fazer as anotações, é igualmente útil deixar uma margem para a codificação do material 

ou para observações gerais”. Em busca dos resultados sobre os saberes da juventude rural 

do Assentamento, é conveniente recordar que utilizamos o método etnográfico para obter 

mais informações destes atores sociais. 

De acordo com Oliveira (1996, p. 18), “tanto o Ouvir quanto o Olhar não podem 

ser tomados como faculdades totalmente independentes no exercício da investigação. 

Ambos se complementam e servem para o pesquisador como duas muletas [...] caminhar, 

ainda que tropegamente, na estrada do conhecimento.”. Concordando com estes autores 

supracitados, o observar permitiu extrair desta juventude rural algo, como o jeito de falar, 

o modo de vida, a convivência uns com os outros, etc. 

Em síntese, os métodos utilizados para o desenvolvimento da pesquisa permitiram 

levantar dados e investigar a juventude do assentamento, evidenciando como eles se 
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relacionam com os saberes em diferentes situações da vida cotidiana. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quem são os sujeitos da pesquisa? 

Segundo dados levantados junto à juventude pesquisada, dos 15 jovens que 

responderam ao questionário sociocultural, quanto à cor/raça, 8 admitiram que são 

pardos, 5 brancos, 1 amarelo e 1 preto. Somados, pardos e pretos chegam a um total de 9 

jovens, o que representa mais da metade dos entrevistados. Esse resultado vem ao 

encontro dos dados divulgados pelo IBGE em 2015 sobre a população brasileira quanto 

à cor/raça, indicando que a maior parte da população brasileira é formada por pardos e 

pretos, totalizando 53,92% a nível nacional. Ao serem questionados sobre a renda 

familiar, 10 jovens afirmaram que a renda está entre 1 e 2 salários mínimos; 2 disseram 

que a renda é de até 1 salário mínimo, outros 2 responderam que a renda familiar está 

entre 2 e 3 salários mínimos e 1 não soube ou não quis responder. Esses números revelam 

a predominância de baixa renda entre as famílias assentadas. Nesse sentido, os recursos 

se tornam escassos e o que reverbera nas dificuldades em investir no lote/parcela4 

recebida pelo Incra, supostamente causando desânimo entre os jovens do assentamento 

Olga Benário. 

 

Os jovens na família 

Em relação à agricultura familiar, consideramos normal até mesmo porque estes 

jovens vivem num ambiente de agricultura familiar e entender mais sobre o tema iria 

ajudá-los no processo de produção e comercialização dos produtos na cidade, e no futuro 

também poderão ser herdeiros desta terra e, por isso, precisam entender melhor desta área. 

A parcela que pertence à família no futuro poderá ser herdada pelos jovens, talvez esteja 

aí um dos motivos pelos quais eles querem estudar mais sobre o assunto. De acordo com 

Weisheimer (2015), “Os jovens ao mesmo tempo são herdeiros e trabalhadores da 

unidade de produção familiar”. Conforme este autor, os jovens filhos de agricultores 

familiares poderão no futuro herdar a parcela e dar continuidade aos trabalhos da família 

no assentamento. 

 
4  Denominação dada pelo Incra a cada lote em que se divide a terra para a atividade rural dentro dos 

assentamentos rurais. 
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Ao serem questionados sobre quem contribui com seus pais nas atividades diárias 

nas parcelas onde moram, todos os 15 participantes responderam que sim. Supomos que 

a participação no trabalho familiar ocorre de forma voluntária, sendo que cada um 

desenvolve uma função e todos contribuem para o bom andamento dos serviços na 

parcela, o que certamente demanda, por parte dos jovens, saberes aprendidos no seio da 

família, em muitos casos, ainda na tenra idade. Foi perguntado ainda com que idade eles 

começaram a ajudar no trabalho familiar. Dos 15 jovens, 9 disseram ter começado antes 

dos 13 anos, 3 disseram que foi com 13 anos, e os outros 3 admitiram que começaram a 

trabalhar depois de terem completado 15 anos. Deduzimos que o fato de os jovens terem 

começado a “ajudar” a família com pouca idade pode ser porque os pais, no meio rural, 

percebem o trabalho como um valor a ser repassado aos filhos desde cedo, pois os jovens 

realizam tarefas simples dentro da divisão social do trabalho familiar e ainda, na visão 

dos pais, eles estão ensinando os filhos para a vida. Por vezes, ouvimos de alguns pais do 

assentamento um ditado popular que vem ao encontro dessa afirmação: “O trabalho de 

criança é pouco, mas quem dispensa é louco”. Sobre essa questão, Marim (2018, p. 52) 

contribui dizendo que “Nas unidades agrícolas familiares, o trabalho de crianças sempre 

integrou estratégias de socialização das novas gerações e de complementação da força de 

trabalho nas atividades agrícolas e domésticas”. 

No meio rural, nas unidades de agricultura familiar, essa situação é uma relação 

cultural que existe e que promove, de certo modo, a socialização e a interação entre os 

membros da família, dando importância a cada um. Segundo Weisheimer (2015, p. 38), 

“Através das práticas cotidianas do trabalho familiar, se realizam a formação e a 

capacitação dos jovens para se tornarem agricultores”. Mesmo que de forma inconsciente 

os saberes estão sendo repassados a eles para que possam, no futuro, saber fazer as tarefas 

que envolvem o meio rural. Na entrevista com a Emmile, isso fica claro quando ela revela 

o que sabe fazer e com quem aprendeu. 

 

“Tudo que sei, eu aprendi a fazer com a minha mãe. Farinha, polvilho, arrumar a casa, 

fazer comida. Com o meu pai eu aprendi a tirar leite, apartar o gado, ajudo ele a arrumar a cerca, 

essas coisas assim.” (Emmile, 18 anos) 

 

Percebe-se que esta jovem destaca os saberes domésticos e saberes do campo 
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aprendidos com os seus pais. O mesmo acontece com outra jovem, Bárbara, 19 anos, ao 

exaltar o que sabe fazer. 

 

“É cuidar de uma horta, tirar leite, é dar comida pra galinha, pra porco, saber fazer ninho 

também. É você na hora que não tem gás, saber acender um fogão a lenha, é você saber qual a 

lenha é boa, qual lenha você pode colocar no fogão. É você saber lidar com os serviços rurais, 

com os serviços que tem na roça.” (Bárbara, 19 anos) 

 

Provavelmente estejam aí alguns aspectos que mostram bem como os saberes 

rurais estão presentes na vida dos jovens e são cruciais para a sua sobrevivência no campo. 

 

CONCLUSÕES 

De acordo com os nossos estudos junto à juventude rural do assentamento Olga 

Benário de Ipameri, percebemos que os saberes se fazem presente na vida dos jovens 

assentados, sendo que a família tem um papel muito importante nesse processo de 

perpetuar os saberes de pai para filho. Os jovens dão significados especiais ao que sabe e 

com quem aprendeu, destacam a experiências a eles repassados pelos mais experientes, 

algo que eles poderão levar por toda a vida, quem sabe no futuro repassar aos seus filhos 

também. 
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O MÉTODO CLÍNICO CRÍTICO PIAGETIANO NO CONTEXTO ESCOLAR 
          

Guilherme Aparecido de Godoi1; Francismara Neves Oliveira2 
            

INTRODUÇÃO 

A teoria piagetiana considera o desenvolvimento humano como um processo que 

está em permanente construção. Supõe a ação de um sujeito que é ativo na construção do 

seu saber, buscando sempre um estado de melhor equilíbrio. Para compreender como 

ocorre essa evolução do pensamento, assim como dos mecanismos que o sujeito faz uso 

nesse processo, Piaget desenvolveu um método de investigação conhecido como o 

método clínico. 

Piaget começou a se dedicar ao estudo do pensamento da criança em meados de 

1920, nesta época os métodos dominantes da psicologia infantil eram a observação e as 

provas padronizadas para o diagnóstico (DELVAL, 2002). Sobre o método da observação 

pura, Piaget aponta dois incovenientes, o primeiro refere-se ao egocentrismo intelectual 

da criança que, conforme explica Saravali (1999, p.46), “a impede de comunicar 

espontaneamente todo seu pensamento”. O segundo consiste na dificuldade de diferenciar 

o que é a crença de fato da criança e o que é apenas um jogo ou brincadeira. Já sobre o 

método que utiliza provas e testes padronizados, Piaget afirma ser insuficiente uma vez 

que os questionários apresentam perguntas fixas que não possibilitam ao experimentador 

desvendar o raciocínio percorrido pelo pensamento da criança. 

Conforme explica Delval (2002, p. 12): 

 
O método clínico é um procedimento de coleta e análise de dados para o estudo 

do pensamento da criança (embora também se aplique ao estudo do 

pensamento dos adultos) que se realiza mediante entrevistas ou situações muito 

abertas, nas quais se procura acompanhar o curso do pensamento do sujeito ao 

longo da situação, fazendo sempre novas perguntas para esclarecer respostas 

anteriores. Consta, portanto, de algumas perguntas básicas e de outras que 

variam em função do que o sujeito vai dizendo e dos interesses que orientam a 

pesquisa que está sendo realizada. 
 

Historicamente, o termo “clínico” provém da medicina e seus estudos. Piaget 

converteu esse método para seus estudos da Epistemologia Genética, conferindo-lhe um 
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significado distinto. Segundo Delval (2002, p. 70): 

 
A novidade que Piaget introduz no método clínico é o fato de utilizá-lo como 

um método para o estudo dos indivíduos normais em evolução. Piaget estuda 

a criança que tem diante dele como um sujeito único, um sujeito que é uma 

unidade, que tem uma coerência interna, porém não se centra no peculiar desse 

sujeito, e sim no universal, nessa criança como sujeito epistêmico, um sujeito 

que produz conhecimentos. 
 

Em seus estudos da Epistemologia Genética, Piaget não estava interessado em 

quantificar o número de sujeitos que respondiam corretamente ou não, e sim concentrava 

seus esforços em indagar as justificativas que as próprias crianças forneciam sobre suas 

respostas, apreendendo assim o curso do seu pensamento. Atualmente o método é 

denominado por método clínico crítico, a esse respeito Queiroz e Lima (2010, p. 116) 

explicam que “o Método Clínico é crítico uma vez que o pesquisador propõe ao sujeito 

uma discussão sistemática como objetivo de estabelecer o grau de equilíbrio entre as 

ações e os problemas apresentados, procurando valorizar tudo o que é dito pelo mesmo”. 

A partir de tais pressupostos, o presente trabalho, caracterizado como ensaio 

teórico, objetivou apresentar as principais características do método clínico crítico de Jean 

Piaget, enquanto procedimento de coleta e análise de dados e como metodologia ativa 

para o processo de ensino e aprendizagem. 

  

AS CARACTERÍSTICAS DO MÉTODO CLÍNICO CRÍTICO 

Segundo Delval (2002, p. 70) o método clínico piagetiano “baseia-se no 

pressuposto de que os sujeitos têm uma estrutura de pensamento coerente, constroem 

representações da realidade à sua volta e revelam isso ao longo da entrevista ou de suas 

ações”. Através das entrevistas, observações e experimentos que compõe o método, 

Piaget não buscava as peculiaridades do sujeito individual, e sim pretendia alcançar o que 

é universal. Ou seja, compreendia a criança como um sujeito epistêmico que produz 

conhecimento, procurando identificar as características gerais que estruturam o seu 

pensamento. 

O método clínico vai além do óbvio, não aceita a primeira resposta como sendo a 

única, assim como não há um marco rígido que cristalize o seu desenvolvimento. Para 

Piaget (1979, p. 7) “a arte do clínico consiste, não em fazer responder, mas em fazer falar 

livremente e em descobrir as tendências espontâneas, em vez de as canalizar e as conter”. 
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A interação entre o experimentador e o sujeito parte de uma questão central que se 

desdobra em várias outras, variando de entrevistado para entrevistado, sempre guiado 

pela preocupação de fazer com que o sujeito justifique sua resposta. Neste sentido, Delval 

(2002, p.12) explica que: 

 

A essência do método clínico consiste em uma intervenção sistemática do 

pesquisador em função do que o sujeito vai fazendo ou dizendo. Em alguns 

casos, ele tem que cumprir uma tarefa; em outros, explica um fenômeno. O 

pesquisador, mediante suas ações ou suas perguntas, procura compreender 

melhor maneira como o sujeito representa a situação e organiza sua ação. 
 

Diferente do método de questionários padronizados e da observação pura, o 

método piagetiano apresenta uma maior flexibilidade. Durante a intervenção o 

experimentador realiza alguns ajustes a depender das condutas e ações que o sujeito 

apresenta. É fundamental a intervenção sistemática do experimentador, pois só assim ele 

vai encontrar o significado nas respostas e reações do sujeito. Por todas as suas 

particularidades o método piagetiano demanda um trabalho minucioso do 

experimentador. Saber observar e não perder de vista suas hipóteses são duas 

características fundamentais para se utilizar o método. Segundo Piaget (1979, p.11): 

 
O bom experimentador deve, efetivamente, reunir duas qualidades muitas 

vezes incompatíveis: saber observar, ou seja, deixar a criança falar, não desviar 

nada, não esgotar nada e, ao mesmo tempo, saber buscar algo de preciso, ter a 

cada instante uma hipótese de trabalho, uma teoria, verdadeira ou falsa, para 

controlar. 
 

Observar, valorizar tudo que é dito pelo sujeito, e agir sistematicamente a partir 

do que o sujeito demonstra, são aspectos que assumem fundamental importância no 

contexto escolar. O professor que conhece como seu aluno estrutura e organiza o seu 

pensamento, descobrindo o nível que ele se encontra no processo de elaboração do 

conhecimento, poderá organizar sua prática pedagógica com o objetivo de ampliar o nível 

de compreensão dos seus alunos. Nesse ponto, o método clínico crítico além de 

procedimento para pesquisa e investigação do nível de entendimento dos sujeitos, 

também é metodologia ativa para o processo de ensino e aprendizagem. 

 

OS TIPOS DE UTILIZAÇÃO DO MÉTODO CLÍNICO CRÍTICO 

Delval (2002) identifica três tipos de utilização do método clínico-crítico: a 
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entrevista livre, a explicação sobre uma situação e o método não-verbal. Os três tipos se 

diferenciam pelos instrumentos utilizados na coleta dos dados. É tarefa do 

experimentador escolher o tipo que mais se adéqua à sua pesquisa, levando em conta a 

idade do sujeito e o tema que se pretende investigar. A entrevista livre consiste em uma 

conversa aberta com o sujeito, na qual o experimentador intervém sistematicamente. Este 

tipo de intervenção está mais centrado no diálogo entre o experimentador e o sujeito, por 

isso a utilização de algum material é limitada ou mesmo, excluída. Já a explicação sobre 

uma situação, consiste em uma entrevista que pressupõe o uso de alguma prova operatória 

(experimento). O sujeito age e observa as transformações produzidas nesse material e, 

indagado pelo experimentador, fornece explicações para a situação presenciada. Por fim, 

o método não-verbal consiste em uma intervenção sem o uso da linguagem, apenas com 

ações e modificações sobre a realidade. É tipo mais adequado para as pesquisas do 

período sensório-motor. 

Apesar de distintos, os três tipos de utilização do método piagetiano possuem em 

comum a intervenção sistemática do experimentador. Este deve solicitar justificativas 

para as respostas fornecidas, trazer contra-argumentos (contradições) com o intuito de 

compreender melhor as respostas do sujeito, variar a situação a partir das respostas e 

reações do sujeito, etc. O Quadro 1 traz um exemplo de uma entrevista clínica realizada 

por Piaget, nela podemos notar a intervenção sistêmica do pesquisador, que conduz o 

diálogo a partir das respostas fornecidas pelo entrevistado. 

 
Quadro 1: Entrevista sobre as deformações da bola de argila 

Uma das noções investigadas por Piaget foi a de alguns tipos de conservação, por 

exemplo, da substância, do peso e do volume. O experimento utilizado consiste em 

disponibilizar para o sujeito uma quantidade de argila, solicitando a ele que construa duas 

bolinhas de peso e tamanho iguais. Ao término, o sujeito é indagado com o intuito de verificar 

se ele reconhece a igualdade entre as bolinhas construídas. Em seguida, o experimentador 

deforma as bolinhas, por exemplo, amassando uma em formato de um disco e com a outra fazer 

um rolinho no formato de um cilindro. Após as transformações, pergunta-se ao sujeito se as 

bolinhas ainda apresentam o mesmo peso, o mesmo volume, etc, solicitando que justifique suas 

respostas. Um trecho da entrevista é apresentado a seguir, realizada com “Rog” (nome fictício) 

de sete anos e três meses (7;3):  
Rog (7;3). Uma das bolinhas é transformada em disco plano e a outra em cilindro 
Pesquisador (P): - Há a mesma massa nas duas? Rog:“Esta (cilindro) é mais pesada 

que a outra porque é mais grossa. P:- Mas, por que é mais pesada? Rog: Por que tem mais 

massa. P: - Em qual há mais massa? Rog: - Nesta (cilindro). P: - Mas antes você me disse que 

tinha a mesma massa nas duas (as duas bolinhas). Rog: - Sim, eu disse, mas é que agora tem 

mais ali do que ali (no cilindro do que no disco), porque é mais grosso. P: - Mas, não 
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dizíamos antes que havia a mesma massa? Rog: - Sim. P: - Elas ainda são iguais de peso? Rog: 

- Não, esta (cilindro) é mais pesada porque tem mais massa. P: – Mas, diga-me, havia duas 

bolas ate há pouco. Elas tinham a mesma massa? Rog: - Sim. P: – Elas ainda têm a mesma 

massa? Rog: - Não, esta (cilindro) tem mais porque é mais grossa. P: - Mas, onde foi parar a 

massa? Rog: - É porque ali (disco) você achatou a massa, Isso faz menos”. 
Fonte: Delval, 2002, p.63 

 

O exemplo descrito no Quadro 1, possibilita ao pesquisador conhecer o nível de 

entendimento que o sujeito tem sobre a noção de conservação, assim como indica os 

aspectos e as etapas que os sujeitos percorrem na construção e consolidação deste 

conceito. Por essa compreensão, no contexto escolar o professor pode intervir de forma 

consistente, provocando conflitos cognitivos, possibilitando que o aluno elabore 

gradualmente a noção. 

 

AS RESPOSTAS NA ENTREVISTA CLÍNICA 

A respeito das respostas que se pode obter durante a entrevista clínica, Piaget 

afirma que algumas têm valor para as pesquisas, já outras devem ser evitadas ou 

descartadas. Diante disso, o autor descreve cinco tipos de respostas possíveis: o não-

importismo, a fabulação, a crença sugerida, a crença desencadeada e a crença espontânea 

(DELVAL, 2002). As respostas não-importistas são aquelas que o sujeito responde 

qualquer coisa, apenas para livrar-se do experimentador. Este tipo de resposta não tem 

valor para a pesquisa e sugere um aborrecimento e falta de interesse do sujeito que o leva 

a responder de qualquer maneira. As respostas fabuladas são histórias inventadas pelo 

sujeito durante a entrevista e são de pouco valor para a pesquisa. As fabulações criadas 

se distanciam do tema e o sujeito pode ou não acreditar nas repostas fabuladas que 

fornece. É uma reação superior comparada às respostas não-importistas, o sujeito ao 

fabular está se divertindo e já apresenta algum interesse pela situação da entrevista. 

A crença sugerida é o tipo de resposta em que o sujeito é influenciado pela 

intervenção do experimentador. O sujeito se esforça em responder, mas a pergunta e a 

situação da entrevista já carregam consigo uma sugestão de resposta e conduta. Também 

é de pouco interesse para a pesquisa, já que não há uma reflexão do próprio sujeito. Ele 

não responde o que pensa, e sim o que acredita ser a resposta esperada pelo 

experimentador, como se quisesse agradá-lo. 

Diferente da crença sugerida, as respostas desencadeadas são de extrema 
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importância para a pesquisa, pois são crenças próprias do sujeito. São respostas 

desencadeadas no decorrer da entrevista clínica, o sujeito talvez nunca tenha pensado 

sobre a temática exposta, necessitando da intervenção do outro para isso. O 

experimentador coloca uma situação ou um problema para o sujeito resolver, 

desencadeando um processo de reflexão. As respostas e justificativas que o sujeito 

fornece são produtos de sua própria elaboração mental e estão de acordo com o conjunto 

do seu pensamento. 

Por fim, as crenças espontâneas são aquelas que o sujeito fornece sem a 

intervenção do experimentador. O problema exposto durante a entrevista não é novo para 

o sujeito, sua resposta é imediata, fruto de uma explicação anterior e original. As respostas 

espontâneas também são de grande valor para a pesquisa, por se tratar de uma elaboração 

do próprio sujeito assim como fornecem indícios das coisas que o sujeito pensa e se 

preocupa. 

Cabe ressaltar, que o experimentador que utiliza o método clínico não deve se 

preocupar se a resposta está correta ou não, pois se fosse assim, um simples questionário 

forneceria esse tipo de análise. Desta forma, tanto as respostas corretas como as incorretas 

são de importância para a análise, uma vez que o que está se buscando é o que está por 

traz das ações e condutas do sujeito, ou seja, como se organiza seu pensamento na 

construção de suas respostas. 

 

CONCLUSÕES 

Enquanto procedimento de coleta e análise de dados, o método clínico crítico 

permite apreender o pensamento do sujeito, mediante entrevista ou algum experimento, 

com a finalidade de descobrir os caminhos que segue seu pensamento. Por outro lado, o 

método também apresenta relevantes contribuições para o processo de ensino e 

aprendizagem no contexto escolar, como procedimento de avaliação e intervenção por 

parte do docente (MACEDO, 1994). A postura de observar, ouvir, dialogar e valorizar o 

conhecimento, preocupando-se mais com o percurso do aluno, do que julgar suas 

respostas como corretas ou erradas, são atitudes extremamente desejáveis na construção 

de uma proposta pedagógica de valorização do outro e da construção crítica de 

conhecimento (QUEIROZ; LIMA, 2010). 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

Sendo assim, o método clínico crítico alinhado às práticas de ensino assume 

postura de metodologia ativa, possibilitando conhecer o nível de entendimento que se 

encontram os alunos, assim como favorece a construção de conhecimento, num processo 

de compreensão, reconstrução e reinvenção do saber (PIAGET, 1973). 
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CARTAS PEDAGÓGICAS DE DOCENTES: NARRATIVAS SOBRE A 

CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA NO AMBIENTE ESCOLAR 
          

Ingrit Yasmin Oliveira da Silva Batista1; Ercília Maria Angeli Teixeira de Paula2 
 

INTRODUÇÃO 

O presente texto visa relatar uma pesquisa desenvolvida na dissertação de 

Mestrado do Programa  de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de 

Maringá - UEM, defendida no segundo semestre do ano de 2019. 

Neste estudo, participaram seis docentes negros/as, sendo quatro mulheres e dois 

homens, que atuam em turmas do 1° ao 5° Anos do Ensino Fundamental de cinco 

diferentes escolas públicas municipais da cidade de Campo Mourão, localizadas na região 

Centro-Ocidental do estado do Paraná. O objetivo desta pesquisa consistiu em verificar, 

por meio das narrativas escritas nas cartas dos/as docentes, quais as representações sobre 

a Cultura Afro-Brasileira e Africana em suas vidas e nas práticas pedagógicas das escolas 

que trabalham. 

Para alcançar este objetivo, foi estabelecida a seguinte questão problemática: 

Como os/as negros/as foram retratados/as no currículo das escolas nas quais você estudou 

e na escola atual?  Foram realizados encontros com os/as educadores/as com explanações 

sobre a pesquisa e solicitadas as produções de cartas com as temáticas relacionadas às 

formas de trabalho nas escolas sobre as questões étnico-raciais. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O Brasil é um país racista. Todavia, é preciso considerar que existem diversas 

maneiras na tentativa de incluir a população negra na sociedade brasileira, em especial na 

escola. Há  leis que trouxeram mudanças significativas para negras e negros, pois com a 

implementação da         lei 10.639 de 9 de janeiro de 2003, tornou-se obrigatório o ensino 

de História e Cultura Afro- Brasileira e Africana no currículo escolar (BRASIL, 

2003).  Tal lei é um marco histórico para que os estudos da negritude sejam visibilizados 

no ambiente educacional. 

 
1  Mestra em Educação pela Universidade Estadual de Maringá – UEM, prof.igrityasmin@gmail.com  
2  Doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia - UFBA, professora adjunta do Programa de 

Pós- Graduação em Educação (PPE/UEM) da Universidade Estadual de Maringá – UEM, 

erciliaangeli@yahoo.com.br  
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Diante disso, alguns fatores interferem no cumprimento da lei 10.639/2003 

(BRASIL, 2003), tornando-a insatisfatória, conforme relata o autor a seguir. 

 
a) falta de material; b) falta de projeto coletivo de articulação; c) dificuldades 

em se trabalhar com a temática afrodescendente; d) falta de tempo; e) falta de 

embasamento teórico e prático para se trabalhar com o tema; f) a falta de 

condições teórico-práticas para usar o conteúdo como instrumento para o 

exercício de uma didática do antipreconceito; ou seja, falta de praticamente 

tudo (ONASAYO, 2008, p. 117). 
 

Além desses fatores, as cartas dos/as docentes revelam que para pessoas negras 

ainda é difícil dialogar sobre aquilo que as inquieta e incomoda. Por isso, muitas vezes se 

silenciam em vez de se posicionar. Gomes (2003) reverbera a necessidade de ações 

didáticas voltadas a tal temática e destaca que, 

 
Construir uma identidade negra positiva em uma sociedade que, 

historicamente, ensina ao negro, desde muito cedo, que para ser aceito é 

preciso negar-se a si mesmo, é um desafio enfrentado pelos negros 

brasileiros. Será que, na escola, estamos atentos a essa questão? Será que 

incorporamos essa realidade de maneira séria e responsável quando 

discutimos, nos processos de formação de professores, sobre a importância 

da diversidade cultural? (GOMES, 2003, p. 171). 
 

O excerto acima faz repensar se as escolas realizam um trabalho efetivo de 

encontro ao ensino da Cultura Afro-Brasileira e Africana. Portanto, existe no Brasil a 

necessidade de políticas públicas voltadas à população negra de maneira que dê a 

possibilidade da inserção dessa cultura no ambiente escolar.  

 

METODOLOGIA 

A pesquisa e o estudo das narrativas permitiram a realização de visitas e até 

mesmo a coleta de dados quantitativos para elucidar fatos do grupo de docentes 

investigado e por fim alcançar os objetivos propostos (GODOY, 1995). 

Portanto, a pesquisa se caracterizou como qualitativa e os procedimentos 

metodológicos e instrumentos utilizados se constituíram na produção das cartas. As cartas 

foram utilizadas como narrativas, pois os/as participantes contaram sobre suas histórias 

pessoais e profissionais, bem como acerca da relação que possuem com a cultura afro-

brasileira e africana, pois como fomenta Portal et al., (2012, p. 90) “[...] as cartas podem 

ser um instrumento desvelador na construção do ser professor”. 

Os fundamentos teóricos estiveram voltados aos Estudos Culturais a partir de 
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estudos de intelectuais tais como: Gomes (2003) e Silva (1995), devido à importância de 

um currículo multicultural planejado para que as culturas negadas sejam visibilizadas. 

Silva (2004) destaca que os estudos culturais se diversificaram nos diversos países 

que difundiram, portanto, subdividiram-se em perspectivas teóricas e influências 

disciplinares. Portanto, a proposta curricular das escolas deve ser pautada em um 

currículo multicultural, isso significa, segundo Canen (2007, p. 94) que os currículos e 

práticas pedagógicas devem considerar “[...] a pluralidade de raças, gêneros, religiões, 

saberes, culturas, linguagens e outras características identitárias para sugerir que a 

sociedade é múltipla”, e assim  inseri-las no ambiente escolar. 

No estudo, foram analisadas as concepções dos/as professores/as sobre como os/as 

negros/as são retratados no currículo das escolas e como a sua prática pedagógica se 

encontra vinculada à Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

Os/as participantes da pesquisa possuem a faixa etária entre 36 a 53 anos de idade 

e todos/as têm dedicação exclusiva de 40 horas semanais em escolas públicas municipais. 

Quanto  à formação acadêmica, todos/as estudaram em instituições públicas às quais 

atendem de maneira        presencial, exceto uma educadora que concluiu sua graduação 

em uma faculdade privada que oferta ensino à distância – EAD, e portanto são 

graduados/as em Curso Superior e possuem Pós- Graduação em nível Lato Sensu em 

áreas da educação. 

Para a coleta de dados, os/as participantes foram informados/as sobre os 

procedimentos  éticos da pesquisa. Foram esclarecidos os objetivos e entregues os Termo 

de Compromisso Livre Esclarecido - TCLE, uma autodeclaração que se consideram 

negros/as, e que deveriam escolher um nome fictício para preservar a identidade deles/as. 

Ainda foram informados/as que a participação na pesquisa era voluntária, para que 

estivessem cientes  da veracidade e da ética da pesquisa. 

Como exemplifica Camini (2012, p. 35) “[...] uma carta só terá cunho pedagógico 

se seu conteúdo conseguir interagir com o ser humano, comunicar o humano de si para o 

humano do outro, provocando este diálogo pedagógico.” 

Para a autora, a carta pedagógica possui intencionalidade. Dialogar com o/a 

interlocutor/a, expressar seus anseios e compartilhar saberes educacionais. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Silva (2004) aborda sobre a ausência de livros didáticos que suscitam o processo 

histórico e cultural dos negros, índios, mulheres etc. Dessa maneira, reproduzem 

conteúdos discriminatórios de maneira negativa a sua identidade. Diante do texto 

supracitado, percebe-se que a história da população negra é esquecida tanto nos livros 

didáticos quanto na sociedade. 

Em um trecho da carta de um dos professores participamtes da pesquisa, ele faz o 

seguinte relato ao rememorar sobre seu processo formativo, e ressalta que, 

 
Nunca a nossa cultura foi retratada nos colégios estaduais aos quais estudei, 

sempre vi e li o mundo a partir da perspectiva branca, nunca ele foi me 

apresentado pela ótica da perspectiva negra de certa forma nossa cultura 

foi e ainda é apagada. Eu sou um negro de família numerosa éramos em 09, 

05 homens e 04 mulheres, e para as mulheres negras pobres era muito 

mais difícil e insuportável. Só hoje vejo como era insuportável porque ser 

mulher, negra, pobre e morar afastada dos redutos das grandes cidades. Com 

certeza estava fadada ao analfabetismo e aos subempregos que, na maioria, 

era contratada para tomar conta dos filhos dos brancos e literalmente tinham 

uma escrava em casa e acabávamos perdendo nossas irmãs. No meu caso, 

perdi duas. (JOTA ELE, 2019, sic Trecho extraído da carta, grifo nosso). 
 

O professor suscita que durante o período de escolarização enxergava o mundo 

sob a ótica branca, visto que não lhe foi apresentada representações sobre os/as negros/as 

nas escolas nas quais estudou. Logo, acredita-se que, “a formação inicial e contínua de 

nossos profissionais é o elemento essencial para melhorar a qualidade de nossos sistemas 

educacionais [...]” (ESTEVE,  2004, p. 160). 

As questões étnico-raciais devem ser abordadas durante todo o processo de 

escolarização, desde a Educacao Infantil até a Universidade, com atividades pedagógicas 

voltadas a cada etapa de ensino. Silva (1995) suscita que a escola tem duas funções a 

cumprir quando se trata da questão étnica, 

 
[...] enquanto instância formadora do educando, deve assumir a diversidade 

étnica de seu alunado. Estes grupos atribuem a esta instituição, valores 

africanos, transformando-os em expressões visíveis de nossa cultura. A 

segunda se constitui na desestigmatização da imagem estereotipada que se 

tem do negro como um indivíduo desqualificado. Nesta concepção, o Ensino 

Fundamental deve preparar os educandos para que eles vivam numa 

sociedade multi-étnica, propiciando-lhes uma formação que os torne abertos 

às diferenças (SILVA, 1995, p. 105).  
 

Com essas duas funções da escola, os/as educadores devem colocá-las em prática 
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para que seus alunos e alunas sejam ensinados sobre a diversidade étnica e rompa com a 

ideia da negritude como seres incapazes. 

As análises dos dados obtidos com as cartas evidenciam que, os/as docentes 

reconhecem que a lei contribui para desmistificar os preconceitos cristalizados acerca da 

população negra. No entanto, revelam que nas escolas em que atuam, ainda há a ausência 

da abordagem em relação a temáticas voltadas a negritude, pois são relembrados no 

ambiente escolar apenas em datas comemorativas, sem que haja reflexão e compromisso 

por uma educação antirracista. 

 

CONCLUSÕES 

Como resultados, observa-se que, os/as docentes denunciaram a maneira com as 

quais eram retratados/as nos currículos durante a escolarização, no qual seus/suas 

educadores/as privilegiavam a cultura eurocêntrica e invisibilizavam a história e memória 

de negros/as e seus descendentes. 

Além disso, revelam que nas escolas em que atuam, ainda há a ausência da 

abordagem em relação a temáticas voltadas a negritude, pois são relembrados no ambiente 

escolar apenas em datas comemorativas, sem que haja reflexão e compromisso por uma 

educação antirracista. 

Dessa maneira, é necessário resgatar a história e relembrar as marcas que 

perpetuam na memória sobre a negritude, isso representa olhar para o século XXI e 

perceber que ainda estamos longe de ser um país democrático em relação às questões 

raciais, por isso são necessários estudos e pesquisas referentes à essa investigação. 
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MEDIAÇÕES CULTURAIS DA ARTE E EDUCAÇÃO: UM PANORAMA DOS 

MOVIMENTOS DAS LINGUAGENS DO PROGRAMA ARTEDUCAÇÃO 

BAHIA EM PAULO AFONSO 

Mônica Maria Vieira Lima Barbosa1; Kárpio Márcio de Siqueira2; Edjane Gomes de Souza Soares3 
 

INTRODUÇÃO 

A conjuntura educacional vem estabelecendo um elenco curricular que possibilita 

os alunos atuarem como protagonistas do processo no ensino de Arte. No trilhar da 

aprendizagem, eles podem não só ajudar a definir os temas a serem contemplados, mas 

devem sentir-se mais livres para criar, dando vazão à sensibilidade de maneira mais plena, 

com a observação e o incentivo do educador. 

Arte e educação se tornam um desafio complexo ao estabelecer conexão entre os 

saberes, sensações, emoções, moral, estética, vivência pessoal e uma infinidade de 

elementos e determinantes. É toda uma construção e desconstrução de saberes. A esse 

olhar, o Resumo Expandido estabelece como objetivo compreender como os serviços de 

Arte e Educação fomentam a formação humana pelos articuladores, arte-educadores e 

alunos, estimulando a criação cultural e o desenvolvimento do pensamento reflexivo à 

construção e ao exercício das competências e habilidades. 

A este panorama, é de suma importância que os ambientes educacionais estejam 

“utilizando de arte” como ferramenta de edificação de conhecimento. A presente 

ferramenta foi norteada e implementada por meio do Programa ArtEducAção Bahia, que 

englobou cinco anos de história na cidade de Paulo Afonso – BA, oferecendo Oficinas 

artístico-pedagógicas nas linguagens de Dança, Teatro, Artes Visuais, Música e Artes 

Integradas. O Programa ArtEducAção Bahia foi patrocinado pelo Governo do Estado da 

Bahia, por intermédio do FAZCULTURA (Programa de Fomento à Cultura), e da TIM, 

em parceria com as Prefeituras Municipais de treze cidades do Estado da Bahia. 

É forte e sensível a contribuição e a responsabilidade de todos envolvidos no 

Programa ArtEducAção Bahia, visto que acreditaram que a Arte pode contribuir de forma 

 
1 Doutoranda, Grupo de Pesquisa UBUNTU, monicamvlb@yahoo.com.br 
2 2 Doutorando, Grupo de Pesquisa UBUNTU, karpio_siqueira@yahoo.com.br 
3 3 Mestranda, Grupo de Pesquisa UBUNTU, guiedjane@gmail.com 
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mais efetiva, sem discriminações, dentro de uma proposta de trabalho sequencial com 

grupos de estudos e práticas que tenham características de um conhecimento dinâmico e 

vivencial, nas quais devem-se compor as demandas emocionais, individuais, com as 

técnicas específicas de cada manifestação artística. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A arte e a educação se confundem com a própria história do homem por meio da 

sua evolução, sua luta pela sobrevivência, suas construções, suas crenças religiosas, suas 

relações sociais, sua psicologia. As experiências artísticas estimulam as competências 

emocionais e cognitivas a contribuir para a formação do saber e da personalidade do 

criança e do adolescente, dando suporte ao processo educativo, aprimorando as relações 

interpessoais, lidando com o inconsciente do ser. 

Pensar em inclusão social remete necessariamente ao seu reverso: a exclusão 

social. A esse cenário, vários segmentos da sociedade têm lançado o olhar para esses 

graves problemas, desenvolvendo projetos e programas direcionados à garantia dos 

direitos, criando condições adequadas para um desenvolvimento sadio de crianças e 

adolescentes em situações de vulnerabilidade. 

É neste contexto que o “Programa ArtEducAção Bahia” foi uma grande 

ferramenta de inclusão social com uma prática transformadora, fortalecendo a autoestima, 

potencializando os sonhos, os planos, os projetos de vida dos meninos e das meninas, 

ancorada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no art. 27, inciso I, ao 

preconizar que toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da 

comunidade, de usufruir das artes e de participar do processo científico e de seus 

benefícios. 

A arte na educação é um instrumento que tem grande poder sobre a formação dos 

sujeitos, uma vez que procura, por meio das tendências individuais, educar o olhar, 

estimular a criatividade e contribuir para a formação da personalidade do indivíduo, 

pautada no contexto. “Na arte-educação não importam tanto os produtos finais quanto o 

processo de criação e expressão.” (BARBOSA, 2003). 

Nos momentos de criação, as crianças e os adolescentes utilizam e aperfeiçoam  

processos que desenvolvem a percepção, a imaginação, a observação, o raciocínio, o 
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controle gestual e as capacidades psíquicas. No processo criativo, os infantes pesquisam 

a própria emoção, libertam-se da tensão, ajustam-se, organizam pensamentos, 

sentimentos e sensações. Educam-se, melhoram a autoestima, passam a valorizar a 

aprendizagem, mudam o ritmo do passado, redescobrindo seus caminhos para o 

crescimento. De acordo com Fusari e Ferraz (1993), a arte trabalha com as subjetividades, 

com um reflexo do mundo e com uma interpretação pessoal desse mundo. 

A experiência em arte é capaz de engrandecer toda e qualquer prática da vida 

humana. A imensa capacidade criativa presente em todos os seres humanos é uma das 

mais singelas e magnânimas expressões da vida, capaz de interferir no mundo que se 

procura construir. Conforme Barbosa (2003, p. 84), “Lembremos-nos que arte-educação 

significa expressar os sentimentos e sentidos oriundos da vida concretamente vivida, e 

não a imitação dos valores alheios”. 

O Programa implementou em suas práticas pedagógicas o Estatuto da Criança e 

do Adolescente – ECA, no Art. 58º ao vislumbrar que “No processo educacional 

respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios no contexto social da 

criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade de criação e acesso às fontes 

de cultura”, como também foi ancorada em suas ações o Art. 4º que “É dever da família, 

da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar absoluta prioridade, 

a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”. 

A esse panorama, a arte é uma linguagem que dialoga com a mente emocional. As 

obras de arte fazem menção a estados emocionais, específicos e conduzem, por 

associação, a vivenciar emoções. Alegria, angústia, abandono, tristeza, revolta, poder, 

entusiasmo são mensagens emocionais que recolhemos das expressões artísticas nas suas 

mais diversas modalidades: música, literatura, poesia, dança, teatro, pintura, escultura, 

entre outras. 

A contemplação das grandes obras de artes, inspiradas pelos melhores ideais da 

humanidade, seja ela uma peça musical de boa qualidade, um quadro, um filme, ou 

poema, desperta sentimentos de bondade, generosidade, gratidão, desejo de elevação. 

Sendo a Arte a linguagem dos sentimentos e das emoções, é possível empregá-la para 

desenvolver no educando a experiência de sentimentos e moções mais elevados, por meio 
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de “Oficinas Artísticas”. 

 

METODOLOGIA 

O Resumo Expandido, em evidência, configura-se numa pesquisa bibliográfica e 

coleta de dados. A pesquisa bibliográfica tem extrema relevância entre as demais, visto 

que todas as modalidades de pesquisa, em qualquer área do conhecimento, exigem que 

antes de iniciá-las, seja feito um levantamento bibliográfico, permitindo ao pesquisador 

absorver o conhecimento existente sobre o assunto que se pretende abordar (CERVO; 

BERVIAN, 2002). Pautada na teoria de Gil (2008), a presente pesquisa vislumbrou a 

coleta de dados como método do produto recolhido das amostras das Oficinas Lúdicas, 

que foram analisadas, servindo para a interpretação dos fenômenos observados a obter o 

conhecimento sobre o objeto de estudo e averiguar a comprovação das hipóteses. 

A esse panorama, a abordagem utilizada neste trabalho é de caráter qualitativo e 

foi dividido em três etapas distintas: a primeira etapa consistiu-se em identificar e 

selecionar na literatura referências teóricas alusivas à produção de conhecimento na área 

de arte e educação para uma aprendizagem significativa, o que ofereceu um suporte 

epistemológico ao estudo. Na segunda etapa, houve análise e interpretação dos 

indicadores qualitativos, no qual se utilizou o método da análise textual discursiva, 

identificando tendências e padrões relevantes nos resultados. A terceira e última etapa 

constituiu-se à culminância deste estudo, apresentando um corpo de conhecimento que 

poderá fornecer subsídios para uma aprendizagem significativa no cenário da arte e 

educação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas últimas décadas, importantes mudanças no ensino de Arte se configuram, 

surgindo novas metodologias no processo de ensino e aprendizagem. A este novo formato 

pedagógico em Artes, destacam-se a capacidade dos arte-educandos para criar e recriar 

formas artísticas na busca de uma poética pessoal: as relações estabelecidas entre 

trabalhos individuais e realizadas por outros, sem discriminações estéticas, étnicas e de 

gênero; a identificação, o reconhecimento e a apreciação dos elementos da linguagem 

artística nas múltiplas realidades por meio das próprias emoções, de reflexões e de 

conhecimentos; e a valorização do patrimônio cultural mundial, nacional e regional. 
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É nesse panorama contemporâneo que a III Oficina Baiana de ArtEducAção 

“Fronteiras, espaço, interação, identidade, diversidade” fomentou diretrizes pedagógicas 

a profissionais do perfil de arte-educadores, pedagogos ou artistas de linguagem diversas. 

No desencadear da metodologia da presente Oficina Baiana, foram realizadas Palestras e 

Oficinas Específicas promovendo debates e mudanças nas orientações a colocar o 

Programa ArtEducAção Bahia no lugar prioritário de suas ações, potencializando 

conhecimentos à Formação Cidadã e Formação Científica. 

O maior conhecimento científico por parte dos cidadãos deve vir acompanhado de 

um maior nível de responsabilidade cidadã por parte dos especialistas. Nesse sentido, se 

é possível dizer que a formação cidadã é formação científica, também se pode afirmar 

que formação científica é formação cidadã, ou seja, ao formatar Parâmetros Curriculares 

que nortearam as Oficinas Pedagógicas com as áreas de Linguagens de Arte Específica 

(formação científica), Palestras elencando temáticas à Formação Cidadã, como “Stress e 

Qualidade de Vida” e “Dilemas de Adolescentes: preconceitos, alteridade, diversidade, 

valores e tolerância”. 

É nesse raciocínio que há a compreensão das habilidades para discernir e 

interpretar as obras de arte, bem como acrescentar temas que possibilitem, além do 

entendimento artístico, a descoberta de seus anseios e questionamentos naturais que 

fazem parte da formação e do crescimento do nosso expectador. Por isso, houve a criação 

e a recriação de elementos cênicos, históricos, e muito mais, com o intuito de promover 

ações abrangendo a teoria e a prática para novas encenações a trilhar na veia artística, 

fomentado Oficinas, Visibilidade e Festivais. 

 

CONCLUSÕES 

O elenco abordado fortalece a importância do Programa ArtEducAção Bahia 

como ferramenta de desenvolvimento do autoconhecimento das crianças e adolescentes 

em situação de vulnerabilidade social e pessoal, possibilitando a inclusão social, a 

integração, a participação e a aquisição de novos conhecimentos, elementos essenciais 

para uma resignificação pessoal, proporcionando novas perspectivas de vida. Nesse 

sentido, o Programa ArtEducAção Bahia possibilitou aos educadores e educandos um 

olhar permeado nos princípios éticos, valorizando o estético a conviver o estar bem-estar 
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da sociedade, à luz das exigências da contemporaneidade. 

Espera-se que o presente Resumo Expandido vislumbre de subsídio para futuras 

organizações educacionais, profissionais de educação, design e hipermídia ao 

compreender que o desenvolvimento de um currículo de aprendizagem incita a evolução 

de competências para enfrentar situações do cotidiano e, consequentemente, a inclusão 

da arte na educação. A esse panorama, o aprendiz deve estar atento às mudanças naturais 

da dinâmica da informação a elaborar o seu saber com a disseminação e a democratização 

do acesso à educação a potencializar uma aprendizagem significativa nessa sociedade do 

conhecimento. 
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MULHERES NEGRAS NAS SALAS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO-BA 
          

Mônica Clementino de Menezes1; Adenilson Souza Cunha Júnior2 

 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, o número de jovens e adultos que não sabem ler e escrever ainda é alto, 

visto que os dados divulgados em 2019, pela Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad) Contínua Educação, apontam que ainda existem 11 milhões de 

brasileiros analfabetos. É perceptível que faltam investimentos no campo da educação de 

jovens e adultos, especialmente em política pública voltada para a alfabetização e que 

atenda as especificidades dessa modalidade. Assim, o interesse de estudar as Mulheres 

Negras nas salas de Alfabetização de Jovens e Adultos, no município Porto Seguro-BA, 

está imbricado em nossa vivência de professora alfabetizadora, que percebe no cotidiano 

docente os dilemas enfrentados pela alfabetização de pessoas adultas, secundarizada pelas 

políticas educacionais e pela escola. 

O presente trabalho constitui parte da pesquisa de mestrado em andamento, cujo 

objetivo é analisar quais são as motivações que levam as mulheres negras retornarem às 

salas de alfabetização de jovens e adultos, na busca de entender: Quais motivações levam 

mulheres negras iniciar ou retornar seus estudos na alfabetização de Jovens e Adultos? A 

investigação busca ainda conhecer as trajetórias de escolarização de mulheres negras na 

Educação de Jovens e Adultos, analisar as representações que conduziram as mulheres 

negras a retornarem o processo de escolarização nas salas de aula de alfabetização na EJA 

e analisar como as políticas públicas de alfabetização de jovens e adultos asseguram o 

direito à educação dos sujeitos da EJA. 

A pesquisa embasa-se na abordagem qualitativa, pois esta oportuniza ao 

pesquisador(a) perceber os elementos subentendidos nas relações e vivências dos sujeitos 

no lócus da pesquisa, bem como captar os sentimentos, nos gestos e nas expressões que 

 

1  Mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação pelo (PPGED), pela Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia/UESB, membro do GEPEMDECC, monica-cmenezes77@hotmail.com 
2  Doutor em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, Professor permanente do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), 

adenilsoncunha@uesb.edu.br 
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estão para além dos aspectos quantificáveis. Para tanto, a investigação desenvolve-se sob 

o alicerce do método fenomenológico da pesquisa, na busca de entender em profundidade 

a essência dos fenômenos a partir das experiências da consciência na vida cotidiana, e 

apreender os diferentes olhares dados às interações sociais nessa pesquisa. 

O estudo tem como participantes 08 (oito) estudantes mulheres que autodeclaram-

se pretas ou pardas e estão matriculadas na alfabetização de pessoas adultas, em quatro 

escolas pesquisadas na rede municipal. A elaboração dos dados se deu por meio de análise 

documental, pesquisa bibliográfica e entrevista semiestruturada. Para apreciação dos 

dados, foi utilizada a técnica de análise conteúdo, pois se acredita que colabore para 

analisar e apreender as motivações que levam as mulheres negras a retomar ou iniciar a 

escolarização na alfabetização. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A história constitutiva da alfabetização para jovens e adultos no Brasil nasce das 

lutas dos movimentos sociais, políticos, religiosos e da sociedade civil pelo direito à 

escolarização de pessoas adultas. Esse movimento ganha força no país a partir da 

circulação das ideias de Paulo Freire, que advogou não somente para reduzir o número de 

analfabetos, mas para oportunizar as pessoas ao aprender a ler, a escrever, a protagonizar 

suas próprias histórias de vida. Freire (2002, p. 8) destaca que: “alfabetizar-se é, antes de 

mais nada, aprender a ler o mundo, compreender seu contexto”. Contudo, ao ser pactuado 

pelo Estado brasileiro, não se percebem políticas públicas de alfabetização de adultos que 

orientem nessa premissa de emancipação em que os sujeitos, independente do grupo 

étnico, da classe social ou do gênero, tenham esse direito garantido. Para Maciel e Santos 

(2020, p. 27), “As campanhas de alfabetização do Brasil são clássicos exemplos desse 

viés de oferta – doação – de algo que é um direito do cidadão brasileiro”. 

Com os marcos legais, a EJA adquiriu identidade própria, fundamentos, princípios 

e conceitos que garantem o acesso e a permanência das pessoas adultas na escola. A 

Constituição Federal de 1988, no Art. 208 legitima a EJA como um direito; a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9394 de 1996, a reconhece 

enquanto uma modalidade do Ensino Fundamental. O Parecer do CNE/CEB Nº 11 de 

2000, de professor Jamil, orienta e conduzir a construção das Diretrizes Curriculares 
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Nacionais para Educação de Jovens e Adultos. Há também o Parecer CNE/CEB nº 6 de 

7 de abril de 2010;  a Resolução CNE/CEB nº 3, de 15 de julho de 2010;  o Decreto nº 

5.154, de 23 de julho de 2004; a Resolução Nº 239, de 12 de dezembro de 2011;  A  Lei 

nº 13.005 de 2014 do Plano Nacional de Educação PNE, que direcionam, orientam e 

estruturam esse campo do saber no país e refletem as lutas da sociedade por uma educação 

igual para todos(as). Nota-se que as políticas educacionais, lançadas no atual governo, 

retratam a negação de direitos para alguns segmentos da educação, por exemplo, os textos 

da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e da Política Nacional de Alfabetização 

(PNA) limitam-se a citar a EJA, mas não discutem as especificidades da modalidade. 

Portanto, é preciso continuar lutando para efetivação de uma política de alfabetização que 

consolide, amplie e ressignifique esse campo do saber, para  transformar essa realidade 

de desigualdade existente. 

No século XXI, ainda há altos índices de analfabetismo entre a população adulta 

no Brasil. Pesquisas apontam que a taxa de analfabetismo no país entre pessoas acima de 

15 anos de idade ou mais, para os homens, são 6,9 % e, para as mulheres, 6,3%. Quando 

esse percentual se refere às pessoas pretas e pardas, a taxa chega a 8,9%, evidenciando 

mais que o dobro com relação às pessoas brancas, que é de 3,6%. Esses dados 

demonstram o panorama da desigualdade racial e educacional no país (BRASIL, 2019). 

Haddad e Siqueira (2015, p. 89) asseveram que “O analfabetismo entre a população de 

jovens e adultos no Brasil é persistente na sociedade brasileira, tem causas históricas e 

reflete problemas estruturais não superados”. Diante dessa realidade histórica e cultural 

de exclusão e negação de direitos, o analfabetismo configura-se, na visão Haddad e 

Siqueira, “como uma violação do direito humano à educação”. 

Sobre a presença das mulheres na EJA, Soares (2006) descreve que a alfabetização 

da mulher entrou na pauta das grandes discussões internacionais a partir das conferências 

de EJA. O autor afirma que “A questão relacionada à educação da mulher, em especial a 

alfabetização, vem ocupando espaço privilegiado, desde a última década na agenda das 

grandes conferências internacionais e dos organismos nacionais” (SOARES, 2006, p. 66-

67). A exemplo, na IV Conferência sobre a mulher que ocorreu na China em 1995 “[...] 

a plataforma de ação firmou a noção dos direitos das mulheres como seres humanos, 

reconheceu que raça e etnia são fatores de desigualdades e discriminação.” Mesmo diante 
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de todas as mazelas sociais impostas às mulheres, estas ainda são maioria na busca pela 

escolarização na EJA. Assim, é preciso refletir sobre os princípios e os fundamentos que 

norteiam a alfabetização de jovens e adultos e buscar mudança. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa ora apresentada está alicerçada pela abordagem as interpretações da 

pesquisa qualitativa. Para tanto, a investigação desenvolve-se sob a base do método 

fenomenológico da pesquisa.  O lócus da pesquisa constitui-se de quatro unidades 

escolares da rede pública municipal de educação de Porto Seguro no Extremo Sul da 

Bahia. 

Os participantes dessa investigação são 08 mulheres que se autodeclaram pretas 

ou pardas, matriculadas nas classes de alfabetização de adultos, em 04 escolas. Para 

produção de dados, utilizou-se de análise documental das legislações municipais que 

fundamentam a EJA, em especial a alfabetização de pessoas adultas, bem como alicercou-

se na pesquisa bibliográfica, estudos e políticas que versam sobre a alfabetização de 

jovens e adultos. Para obter as informações sobre o objeto de estudo, foi utilizado 

entrevista semiestruturada. As análises de dados elaborados contaram com a contribuição 

de teóricos e estudiosos como Bardin (1977), utilizando a técnica de análise de contéudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSSÕES PRELIMINARES 

A presente pesquisa encontra-se ainda em andamento, contudo, com base na 

metodologia aplicada para elaboração de dados, já é possível evidenciar alguns 

resultados. A partir da análise de documentos e das entrevistas das estudantes, o estudo 

aponta que a alfabetização de pessoas adultas ainda não é prioridade no município, apesar 

de ser ofertada na rede. Isto porque a alfabetização aparece nos documentos oficiais 

municipais de forma secudarizada, evidenciando atender apenas a política nacional. A 

educação municipal possui uma legislação que ampara a EJA, entretano, não se verifica 

a existência de uma proposta pedagógica destinada à alfabetização de jovens e adultos. 

As políticas municipais analisadas fazem menção à alfabetização, mas não aprofundam a 

discussão, outras trazem capítulos específicos para EJA, mas ignora esse segmento, a 

exemplo do Plano Municipal de Educação (PME), que não cita a alfabetização. 

 
Tabela 1: Organização da EJA na Resolução CME Nº 71/2015 em Porto Seguro/BA. 
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  Segmentos  Duração  Etapas/anos de estudos Equivalência   
1º Segmento 03 anos  1ª etapa 

2ª etapa 
3ª etapa 

1º ano 
2º e 3º ano 
4º e 5º ano 

2º Segmento 02 anos   4ª etapa 
5ª etapa 

6º e 7º ano 
8º e 9º ano 

Fonte: CME – Conselho Municipal de Educação de Porto Seguro202. 

A Tabela 1 mostra que a Resolução CME Nº 71/2015 define as diretrizes 

organizadoras da EJA no município, apresenta o ciclo da alfabetização ao trazer o 1º 

segmento, 1ª etapa que tem equivalência ao 1º ano. Contudo, o documento não faz 

orientações para organização do segmento nas escolas. A oferta na rede também revela 

descaso com essa área do saber, visto que o município possui 103 escolas, somente 20 

(vinte) ofertam o Ensino Fundamental no segmento EJA e destas apenas 18 instituições 

têm classes de alfabetização, ou seja, a política municipal não garante ofertar 

alfabetização e nega o direito previsto no Artigo 205 da Constiuição Federal. A Tabela 2 

mostra a situação do 1º segmento na rede. 

 
Tabela 2: Situação do 1º segmento da EJA na rede. 

Rede 

municipal 

2020 

EJA 

na 

rede 

EJA 1º 

Seg. 
 Rede Esc. 

EJA 
EJA 1º 

Seg. 1º 
T. da 

oferta   

Gênero 1º 

Seg. 

M. 

total  
Et. 

I,II,III 
 Qtd. 

Esc. 
Qtd. 

Esc. 
Qtd. 

Esc. 
D  N  M H 

2624 595 103  20  18 02 18 353 242 
Fonte: Própria, a partir de dados da SEDUC/ SETOR EDUCACENSO 2020. 

 

As falas das mulheres entrevistadas revelam angústia com relação à 

desvalorização dos/as estudantes da EJA. Segundo elas, a nucleação ocorrida no 

município em 2013 dificultou o acesso à escola, devido à distância de suas residências, à 

violência nos bairros e à forma de ordenação das turmas, as quais juntam adolescentes, 

jovens, adultos e idosos na mesma sala. Na apreciação do Plano Municipal de Educação 

(PME), esses relatos são confirmados, o documento apresenta a realidade e atribui à 

nucleação a redução de matrícula na rede, não garantindo assim, o que prevê no artigo 3º 

inciso I da LDB Lei nº 9493/96. 
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Tabela 3: Estudantes e profissionais das escolas pesquisadas 2020 
Matrícula no 1º Seg. 1ª, 2ª 3ª Et Etapas EJA e profissionais atuantes na modalidade até fevereiro 

2020 
1ºSEG

MEN

TO – 

DUR

AÇÃ

O 03 

ANOS

  

 
UNID

ADES 

DE 

ENSI

NO  

     

1ª 

Eta

pa 
  

(

1

º 

A

n

o

)  

  

  

2

ª 

E

ta

p

a 
(

2

º 

e 

3

º 

A

n

o

) 

   

3ª 

Et

ap

a   
(4

º e 

5º 

an

o) 

T.Al

unos

/as 

Qtd.

Tur

mas  

Prof

esso

res 

Coor

d. 

Peda

gógi

co. 

Dir

eto

r/a 

e 

Vi

ce 

A

E

E 

Colégi

o Prof. 

Álvar

o 

Henri

que  

00 36 40 76 03  03 01 04 02 

Escola 

Padre 

José 

Anchi

eta  

31  10 18 59 04 04 01 04 01 

Escola 

Mun. 

Helen

a 

Reboc

ho  

07 09 11 27 03 03 01 03 01 

Escola 

Mun. 

Paulo 

Souto  

39 33 14 86 06 05 01 03 02 

Total: 77 88 83 248 15 15 04 14 06 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação/CEPDOC, Escolas Municipais dz.2020. 

Os dados da Tabela 3 apresentam um panorama da situação da alfabetização nas 

quatro escolas pesquisadas, sendo que três destas são unidades de grande porte e estão 

situadas em zonas periféricas. Nas escolas Paulo Souto e Anchieta, há docentes 
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contratados; as estudantes revelam que as aulas só iniciam para elas após as turmas dos 

professores efetivos. Estas mesmas escolas possuem Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), mas esse serviço não é disponibilizado aos alunos(as) da EJA, 

mesmo alguns tendo necessidades educacionais espaciais. 

 

CONCLUSÕES PROVISÓRIAS 

Consideramos a pesquisa sobre as mulheres negras nas salas de alfabetização de 

jovens e adultos, no município de Porto Seguro-BA, importante porque, para além de 

possibilitar aprofundar os estudos nessa área do saber, desvela a realidade que 

pensávamos não mais existir, como o descompromisso com o atendimento às classes de 

alfabetização, a negação de direitos de acesso e permanência para os sujeitos da EJA, a 

falta de uma proposta pedagógica para o segmento. São relevantes as falas das mulheres 

negras sobre as motivações sociais para voltar a estudar, e as dificuldades enfrentadas 

para o acesso à escola e o desrespeito ao direito à educação dessas estudantes, que já 

possuem uma trajetória de escolarização marcada por negação, descontinuidade, mas 

também por muita luta para continuar estudando. 

A realidade sobre a alfabetização de pessoas adultas no lócus da pesquisa revela 

que as políticas educacionais, quando existem, não saem do papel, visto que e o segmento 

aparece em segundo plano nas políticas, nos projetos e nas ações da rede municipal. Desse 

modo, faz-se preciso melhorar o atendimento ao educandos(as), construir e efetivar 

políticas municipais  para alfabetização. Portanto, é necessário criar condições de acesso 

e permanência dessas mulheres à escola, bem como promover a articulação da EJA com 

educação para relações étnico-raciais e de gêneros, pois ambos os campos do saber 

atendem a mesma população. Esta pesquisa ainda encontra-se em andamento; esses são 

apenas alguns resultados que precede o desfecho final da investigação. 
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ARTE CIRCENSE E O ENCONTRO COM A PEDAGOGIA SOCIAL 

 
Verônica Ester Tapia1; Bruna Gabriela Marques2 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, a arte circense é vivenciada em muitos espaços com propostas 

diferenciadas. Além do circo em itinerância e/ou do circo família, é possível nos deparar 

com as práticas corporais circenses em escolas especializadas, nas academias, na 

educação escolar, na universidade e em projetos sociais como propostas de 

experimentações pedagógicas. Assim, esse estudo tem o objetivo de propor um diálogo 

sobre a arte circense nos espaços de educação social na perspectiva da Educação Popular 

defendida por Paulo Freire. Além disso, discorrer sobre o crescimento significativo de 

movimentos sociais que desencadearam em propostas educacionais relevantes para as 

classes populares. Portanto, tentamos não estabelecer métodos nesse estudo, nem 

fundamentar formas de intervenção social, mas sim dialogar como o circo, sua 

historicidade e suas práticas corporais, apropriados como intervenção sociocultural nos 

espaços educacionais (espaços que compartilham a arte, a cultura e o esporte com uma 

intencionalidade pedagógica transformadora, possibilitando o processo criativo e coletivo 

e a busca constante por potencializar as práticas corpóreas vindas dos próprios educandos, 

como defende o referencial de Paulo Freire e dos movimentos de educação popular).  

O interesse pela temática envolve a trajetória da pesquisadora, a qual descende de 

família circense e que migrou do circo itinerante para contribuir nos espaços de educação 

social em São Paulo, no final da década de oitenta, como educanda e posteriormente como 

educadora. Desta forma, a experiência prévia e a ação prática desenvolveu um olhar mais 

sensível e humanizador na troca de conhecimentos culturais com as camadas  populares. 

Assim, surge o seguinte questionamento: Será de fato que o circo, como proposta 

educativa nos projetos sociais, vem sendo organizado na perspectiva da educação 

popular?  

Para refletirmos, esse estudo foi construído em tópicos que dialogam entre si, 

 
1  Mestranda em Educação Física. Universidade São Judas Tadeu/São Paulo Instituição, 

veronicatapia.6208@aluno.saojudas.br 
2  Profa. Dra. do Programa de Pós Graduação Stricto Sensu em Educação Física. Universidade São Judas 

Tadeu, bruna.marques@s 
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tendo em vista o circo como parte integrante da proposta de educação popular e a 

aproximação desses saberes que são organizados por múltiplas redes sociais e culturais. 

Os tópicos não trazem respostas precisas, mas propomos uma reflexão sobre a relação 

histórica envolvendo o circo, a ação social, a educação popular e os projetos sociais, 

trazendo reflexões a respeito das potencialidades de sensibilização e percepção da arte 

enquanto “outras educações” para além dos muros da escola e suas formas de conhecer e 

explorar o mundo por meio do corpo como matriz de aprendizagem.  Aqui, apresento a 

arte circense, mas é sabido que os projetos sociais apresentam diversas propostas 

artísticas, culturais e esportivas de relevância para a comunidade atendida.  

Espera-se que, ao final dessa leitura, possamos perceber as práticas corporais 

circenses como um meio para uma educação democrática que valoriza os saberes culturais 

em uma perspectiva multicultural. Pensando sempre em buscar de forma dialógica a 

inclusão social, respeitando os protagonistas da educação educador/educando e 

evidenciando a construção coletiva do conhecimento.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O circo vem sendo investigado e discutido por diferentes áreas de conhecimento 

com a intencionalidade de compreender um pouco melhor essa cultura. Desta forma, a 

investigação apresenta autores e pesquisadores do Brasil, como Ermínia Silva (2007) 

“Circo-teatro: Benjamim de Oliveira e a teatralidade circense no Brasil”, que compartilha 

diversas relações entre circenses, as dinâmicas artísticas e os diferentes campos de 

produção cultural no final do século XIX e início do XX; Ermínia Silva (2011) “Saberes 

Circenses: Ensino/Aprendizagem em Movimento e Transformações”, cujo estudo 

apresenta a arte circense e a ressignificação do circo nas escolas especializadas; e de 

países da América Latina como Júlio Revolledo Cárdenas (2003) “La Fabulosa Historia 

del Circo en México”, que possibilita a troca de conhecimentos históricos sobre a arte do 

circo. 

Na perspectiva da Educação Popular, comunitária e movimentos sociais que 

conduzem o processo de construção de conhecimento ao referencial teórico Freireano, foi 

utilizado o livro “Pedagogia social”, de Souza Neto et al. (2009), na qual a educação é 

elemento de formação e emancipação humana. As obras “Pedagogia da autonomia”, de 

Freire (1996), e “Que fazer Teoria e Prática em Educação Popular”, de Freire e Nogueira 

about:blank
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(2014), são as referências para a reflexão da pesquisa e para a construção do desenho 

metodológico a partir do crescimento dos movimentos sociais e a proliferação da arte 

circense nesses espaços educativos.   

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com leituras a respeito dos marcos 

teóricos da pedagogia social e da educação popular que se tornaram intensas com a 

disciplina realizada na USP com o Professor Roberto Silva. Recorremos à história do 

circo e seu processo de ressignificação que faz dele um potencializador das propostas 

educativas, tendo como forte influência a pedagogia social e o interesse em mapear a 

produção acadêmica sobre o tema. A pesquisa bibliografica é um “procedimento 

metodológico importante na produção do conhecimento científico capaz de gerar, 

especialmente em temas poucos explorados, a postulação de hipóteses ou interpretações 

que servirão de ponto de partida para outras pesquisas” (LIMA; MIOTO, 2007, p. 44). 

O metodo procura explicar e discutir um tema com base em referências teóricas 

publicadas em livros, sites que destacam o circo social, revista “Circo no mundo”, site 

institucional da Unicamp, grupo de estudos circenses, Universidade do Chile, consultas a 

bases de dados na busca de artigos científicos disponibilizados no banco de teses dos 

periódicos Capes e da Scielo, pensando sempre em buscar um diálogo cultural, 

respeitando os protagonistas de outras educações, assim, evidenciando a construção 

coletiva do conhecimento, como já preconizava Paulo Freire. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa tem a pretensão de trazer contribuição à luz das análises da Pedagogia 

Social que, em diferentes educações, utilizam o circo como facilitador de experimentação 

pedagogica, buscando resultados do diálogo e reflexão junto aos educadores (as) e 

educandos (as), construindo propostas e rompendo paradigmas, proporcionando ao circo 

construibuições educativas para além da itinerância. O estudo é composto por um 

pequeno histórico da arte circense e a resignificação do circo junto às camadas populares, 

contribuindo com propostas da educação popular. 
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CONCLUSÕES 

O estudo aproxima o circo e a ação social a partir dos movimentos sociais que 

representavam mudanças e emancipação das classes populares com base na Educação 

Popular. Essas ações reverberam em um crescimento significativo das escolas de circo 

nas comunidades. Abordar Paulo Freire com base na dimensão da cultura popular e 

propor um paralelo com a arte circense possibilita uma reflexão sobre o conhecimento 

historicamente construído e a possibilidade de questionar o saber, buscar na própria 

cultura elementos para desconstruir e construir sem perder a essência, favorecendo o 

exercício ativo em todos os processos da história. 

No decorrer do estudo, fica evidenciada a contribuição do circo no enriquecimento 

cultural em abordagens pedagógicas, seja como conteúdo de disciplinas, ou como 

potencializador em oficinas que, por meio das práticas corporais e experimentações 

pedagógicas próprias dos saberes circenses, favorece para uma educação democrática que 

valoriza os saberes culturais em uma perspectiva multicultural, dialogando sobre o modo 

de produzir conhecimento por meio do corpo, mobilizando experiências sensoriais, 

reinventar e seguir aprendendo e experienciando possibilidades de transformação dos 

sujeitos em sua relação com o mundo. 

Mediante das vivências corpóreas nos espaços educativos e as reflexões feitas a 

partir das experimentações proporcionadas pelas diversas formas de contextualizar os 

saberes, fica claro os sentidos e saberes que impulsionam a busca incessante pela 

construção de conhecimento, levando em conta o protagonismo dos sujeitos envolvidos, 

respeito às práticas  e saberes dos que ali comungam a vida, pensando sempre em buscar 

de forma dialógica a inclusão social, respeitando os protagonistas da educação 

educador/educando e evidenciando a construção coletiva do conhecimento, como já 

preconizava Paulo Freire. 
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PRODUÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO COMO ESTRATÉGIA PARA O 

ENSINO DA QUÍMICA EM UMA TURMA DE JOVENS E ADULTOS 

 
Mayarylindy Dássio da Silva1; Diogo Pereira Bezerra2; Danyelle Medeiros de Araújo3 

 

INTRODUÇÃO 

O trabalho que apresentamos trata-se de um estudo de caso, aplicado durante a 

regência no programa residência pedagógica sobre a inserção da produção do infográfico, 

como material didático e estratégia para o ensino da química em uma turma de Jovens e 

Adultos. Ações dessa natureza são importantes por representarem um esforço de 

valorização e estímulo para facilitar a aprendizagem dos alunos da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), sobre conteúdos conceituais da química, proporcionando equidade 

educativa. Para Di Pierro (2001), é preciso valorizar essa modalidade de educação de 

jovens e adultos, com estratégias, ações culturais e políticas educacionais que promovam 

a equidade educacional e social. 

Nesse contexto, surge a necessidade da reflexão crítica e inserção de práticas 

metodológicas, que não vivencie o ensino tradicional, e que proporcione uma 

aprendizagem ativa, com significado e autonomia para os alunos desta modalidade de 

ensino. De acordo com Paulo Freire (1996), ensinar exige respeito aos conhecimentos 

prévios do aluno, valorização da cultura e da realidade da vivência do educando; é 

necessário relacionar os conteúdos curriculares com a realidade social do aluno. 

Na modalidade da EJA (Educação de Jovens e Adultos), as práticas educativas 

devem ser planejadas para um público muito diverso e fora da faixa etária do ensino 

regular. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, 

(...) A EJA é uma modalidade de educação estabelecida na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB), nos termos do artigo 37, § 1º, que dispõe: [...] Art. 

37. A Educação de Jovens e Adultos será́ destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade 

própria (CNE/CEB, 2020, p. 03). 
 

Nesse contexto, a Constituição Federal Brasileira defende a necessidade de 
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políticas públicas educacionais, para esta modalidade de ensino. 

Diante da realidade brasileira sobre a Educação de Jovens e Adultos, busca-se 

responder a questão: quais estratégias/materiais podem ser implementadas(os) em sala de 

aula que estimulem e facilitem o ensino-aprendizagem da química na EJA? Objetiva-se 

com esta pesquisa inserir métodos e metodologias não tradicionais no ensino desta 

modalidade. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Todo ou qualquer objeto que pode ser utilizado no ensino como forma de facilitar 

o processo de ensino-aprendizagem, e vão além de quadro, giz e livro, é considerado 

material didático. No ensino de química, a construção e utilização de recursos didáticos 

na prática docente ainda são pouco recorrentes (COSTA; SILVA; CAMARGO, 2016). 

Assim como a ciência, o ensino é um processo de mudanças, e há uma busca 

constante pela implantação de novos materiais didáticos, de maneira que causem uma 

intermediação e interação entre os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, 

podendo, assim, trazer para o professor uma melhor reflexão sobre sua práxis pedagógica 

e facilitar a cognição do aluno. O recurso didático surge como um ponto de partida para 

despertar o interesse do aluno e facilitar aprendizagem; as utilizações desses vários 

recursos são possíveis ferramentas para mediar o processo de ensino-aprendizagem, que 

nesse caso surge “o método é, ao mesmo tempo, pré-requisito e produto, o instrumento e 

o resultado do estudo” (VIGOTSKI, 2007, p. 46). 

O ensino da química é visto como aprendizagem complexa e distante da realidade 

do aluno devido a ser vivenciado na memorização de muitos conteúdos curriculares do 

curso, o que tem distorcido e desprezado o mundo real cultural do aluno (SCHNETZLER, 

2004). O ensino memorizável, muito criticado por Paulo Freire, característica do método 

tradicional, é muito frequentemente utilizado nas aulas da química. 

Paulo Freire afirma ser um ensino bancário: 

 
(...) o ensino ‘bancário’, que de forma a necessária criatividade do educando e 

do educador, o educando a ele sujeitado pode, não por causa do conteúdo cujo 

“conhecimento” lhe foi transferido, mas por causa do processo mesmo de 

aprender, dar, como se diz na linguagem popular, a volta por cima e superar o 

autoritarismo e o erro epistemológico do ‘bancarismo’(FREIRE, 1996, p. 14). 
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Nesse contexto, defendido por Paulo Freire, o ensino não deve ser sobre transferir 

conhecimento, mas criar possibilidades para que o aluno questione o mundo em que vive 

e ache significado naquilo que é estudado, criar uma relação entre o conceito aprendido 

na escola e a sua realidade, concretizando o que antes era abstrato para o aluno.  

Segundo Pierro; Joia; Ribeiro (2001), existe a necessidade de superar a concepção 

de que existe uma idade certa para aprender, e assim anular o preconceito que o único 

objetivo da modalidade da educação de pessoas jovens e adultas é a reposição dos estudos 

fora da faixa etária do ensino regular. É preciso reconhecer que o público da Educação de 

Jovens e Adultos é também capaz de aprender, e que todos têm o direito de buscar o 

conhecimento. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio Brasil 

(2006), a disciplina de química é um mecanismo para compreender e interagir com o 

mundo (BRASIL, 2006). Nesse contexto, acredita-se que a produção do infográfico como 

recurso didático contribui e atua como facilitadora e construtora do conhecimento, 

podendo contextualizar até mesmo os conteúdos abstratos da química. Para os autores 

Fetter e Scherer (2010), o infográfico facilita a compreensão do conteúdo, devido reunir 

texto e elementos visuais, permitindo apresentar uma grande quantidade de informações 

de maneira mais exclarecida ao leitor. 

Para Santos (2007), os professores se queixam da rigidez dos materiais didáticos, 

e que por este motivo dificultam as estratégias de ensino. A partir de um estudo realizado 

por grupos de pesquisas em educação química nas universidades (Universidade de São 

Paulo (USP), Universidade de Brasília (UNB), entre outras), foi detectado, através das 

experiências, que um professor que cria e constrói o seu próprio recurso didático tem mais 

facilidade de refletir sobre a sua própria prática pedagógica e construir uma nova 

metodologia docente, para facilitar o processo ensino-aprendizagem. Foi a partir da 

década de 80, devido à abstração e à rigidez dos conteúdos de química, que foi iniciado a 

produção de materiais didáticos pelos professores, a fim de resolverem esta problemática 

(SANTOS, 2007). 

 

METODOLOGIA 

 A pesquisa aplicada foi um estudo de caso, construída via experiência 
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vivenciada em sala de aula, com coleta e análise de dados por questionário, orientada pela 

questão da identificação de estratégias/materiais que podem ser implementados no ensino 

da química, com fins de estímulo a busca pela equidade de ensino e facilidade da 

aprendizagem na modalidade da Educação de Jovens e Adultos. A atividade foi 

desenvolvida em uma turma de 1º ano da EJA, do curso de nível médio de agroecologia 

do IFRN-Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus 

Ipanguaçu, durante a regência no programa residência pedagógica, em abril de 2019, 

aplicada durante 2 horários de 45 minutos cada e será descrita a seguir. 

Inicialmente foi aplicado um questionário com a turma a fim de conhecer o perfil 

dos alunos e suas possíveis dificuldades no ensino da química e quais 

estratégias/materiais eles utilizam para facilitar a aprendizagem. Em um segundo 

momento, foi solicitado que os 21 alunos presentes em sala de aula formassem 5 grupos. 

Logo após, foi mediado o conteúdo teórico químico, modelos atômicos e as leis 

ponderais. Questionamos aos alunos se eles conheciam o infográfico. Responderam, 

inicialmente, que não tinham conhecimento sobre o material. No entanto, foi explicado e, 

para melhor compreensão dos alunos, foi sugerido que eles pesquisassem sobre 

infográfico no próprio dispositivo tecnológico (o celular). Em seguida, todos relataram já 

terem visto em diversos lugares e afirmaram ser do convívio deles, mas que nunca teriam 

produzido, porém foi explicado que iríamos produzir infográficos manuscritos sobre 

modelos atômicos e leis ponderais, com cartolinas, hidrocores, etc.. Finalmente, depois 

de terminarem a produção, todos apresentaram seus infográficos e explicaram os 

conteúdos teóricos da química, mediado na aula.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a questão abordada no questionário, como demonstra a Figura 01, a maioria 

utiliza o estudo individual como estratégia, e videoaula como material didático para 

facilitar a aprendizagem da química, porém acham importante estimular a aprendizagem 

do aluno em sala de aula de forma prática e interativa, dando a oportunidade deles serem 

participativos, desenvolvendo autonomia, valorizando a mediação do conteúdo através da 

socialização, produzindo o próprio material didático. 
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Figura 01: Estratégias/Materiais que utilizam para facilitar a aprendizagem 
 

 
Fonte: Própria (2019). 

 

Apesar da proposta sugerida da produção de infográficos, como material didático 

em aula ser algo inovador entre os alunos da EJA no ensino da química, todos mostraram 

interesse e curiosidade sobre o assunto, o que contribuiu para o desenvolvimento da 

atividade. A Figura 02 demonstra que a atividade desenvolvida favoreceu a interação 

social dos alunos, pois eles trabalharam coletivamente os conteúdos teóricos da química, 

utilizando estratégias de ensino para as aulas de química. Com esse objetivo, foi 

executada esta pesquisa através da articulação de atividades e metodologia de ensino, e a 

troca de saberes, tendo como foco inserir métodos e metodologias não tradicionais. 

 
Figura 02: Produção manuscrita dos infográficos 

 
Fonte: Danyelle Araújo (2019). 

 

Ao término, analisando a apresentação dos grupos, foi notório o conhecimento 

adquirido dos conteúdos curriculares da química, através da explanação oral e visual dos 

trabalhos produzidos pelos os alunos. A Figura 03 mostra uma aluna apresentando a sua 

parte do trabalho, bem como dois infográficos produzidos. 
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Figura 03: Apresentação oral do infográfico 

 
Fonte: Danyelle Araújo (2019). 

 

CONCLUSÕES 

Com essa pesquisa, conclui-se que os alunos da Educação de Jovens e Adultos 

consideram importante usar estratégias para obter melhor compreensão do conteúdo 

curricular, como produzir o material didático dentro da sala de aula, e que desejam mais 

aulas de química com uso de novas metodologias e produção de materiais didáticos nas 

aulas. 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 
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EDUCAÇÃO NÃO FORMAL: OS DESAFIOS DE ONGs NO RIO GRANDE DO 

NORTE DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19 

 
Micaelly Cristina Lima de Oliveira1; Kelison Gean Simplicio Xavier2; Denise Cristina Momo3 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo visa descrever os desafios enfrentados por gestores de 

Organizações Não-Governamentais (ONGs) no Rio Grande do Norte, a saber: Casa 

Jovem Aprendiz, Junior Achievement Rio Grande do Norte e Lar Frei Fabiano de Cristo, 

na oferta de programas de educação não formal para desenvolvimento pessoal, 

profissional e preparação para o mercado de trabalho de jovens do ensino médio de 

escolas públicas e privadas do Rio Grande do Norte. 

Diante da atual conjuntura ocasionada pelo novo vírus SARS-CoV-2 da pandemia 

COVID-19, as ONGs, que atuam na área de educação não formal, neste ano de 2020, 

tiveram que inovar e adequar-se à nova realidade da educação no país. Desse modo, quais 

os desafios que estas organizações enfrentam para continuar ofertando e aplicando seus 

programas aos jovens entre 16 e 21 anos, de escolas públicas do Rio Grande do Norte 

neste novo cenário? 

 Diferentemente da educação formal que historicamente e ainda nos dias atuais 

foi/é constituída de paradigmas elitistas, as ONGs têm práticas socioeducativas, cuja 

construção do saber tem formação envolvendo aprendizagens tanto de ordem subjetiva-

relativa quanto ao plano emocional e cognitivo das pessoas como aprendizagens de 

habilidades que possibilitem o desenvolvimento criativo resultando em produtos de seu 

trabalho (GOHN, 2009). 

Desta maneira, a educação não formal oferece desenvolvimento e 

sustentabilidade, através de programas sociais principalmente nas áreas de: 1) educação 

empreendedora, 2) educação financeira e 3) preparação para o mercado de trabalho. Logo, 

as organizações do terceiro setor têm um papel fundamental na sociedade, na colaboração 

da construção do saber, da consciência e do pertencimento, estabelecendo espaços de 

cidadania no território de atuação e estímulo à criatividade. Estas três áreas de atuação 
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permitem aos usuários novas perspectivas de futuro, nas quais eles são responsáveis e 

capazes de construir seu caminho por meio da educação, muitas vezes diferente da 

realidade sociocultural e econômica atual na qual se encontra de pobreza, de exclusão 

social e de conflitos sociais. 

Das áreas de atuação, a educação empreendedora reforça à juventude as 

possibilidades no mercado profissional, não obrigatoriamente como empregados de 

empresas, mas também como principal agente transformador de seu futuro através do 

empreendedorismo, gerando valor e impacto na sociedade; a educação financeira permite 

aos jovens entender o valor do dinheiro como agente de transformação da educação, 

carreira e realização de sonhos; e a preparação para o mercado de trabalho permite aos 

alunos refletirem sobre a realidade e seu futuro, oferecendo perspectivas  do mercado de 

trabalho profissional. 

 O objetivo do presente trabalho é compreender, por meio da visão dos 

gestores dessas ONGs, os desafios e as estratégias adotadas diante das circunstâncias 

impostas pela pandemia, bem como a efetividade da metodologia utilizada de forma 

remota e sua manutenção, as contribuições relativas às dificuldades encontradas e os 

aprendizados obtidos no decorrer de sua execução. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Ao discorrer sobre o tema educação não formal, é preciso considerar a baixa 

produção de conhecimento científico em virtude de sua utilidade “extramuros escolares, 

nas organizações sociais e nos movimentos, nos programas de formação sobre direitos 

humanos, cidadania, práticas identitárias, lutas contra desigualdades e exclusões sociais” 

(GOHN, 2009, p. 31 apud GOHN, 2003). 

A educação não formal não concerne de uma proposta contra ou uma alternativa 

à educação formal, mas propõe-se à aprendizagem de saberes em vida coletiva, através 

de processos de diálogo, tendo a práxis educativa baseada no conhecimento e nas 

vivências práticas compartilhadas, apoiado no pressuposto básico da educação popular de 

Paulo Freire, que se propõe a construção do conhecimento por meio da comunicação, 

oportunizando a práxis da educação dialógica e libertadora, baseada na conscientização 

crítica da realidade caracterizada pela injustiça social e a necessidade de transformação, 

de modo que cada pessoa-sujeito na condução de seu destino e de seu modo de vida  torne-
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se protagonista na descoberta do saber, com o real interesse em modificar a relação do 

homem com seu universo, tornando-se um agente comunicador/educador na 

transformação da sociedade injusta e opressora (PERUZZO, 2017). 

De acordo com Peruzzo (2017), o trabalho das ONGs tem como premissa a 

educação como agente transformador de vidas e a democratização da consciência por 

meio da cultura, do conhecimento científico, da incorporação das práticas sociais na 

comunicação popular e das políticas do governo. 

Mediante o cenário crítico provocado pela crise sanitária e humanitária, 

evidenciou-se na educação uma profunda mudança na relação com os espaços, tempo e 

ensino. Percebeu-se o mundo mais vulnerável e dinâmico, e diante deste momento tornou-

se necessário adaptar-se ao isolamento social, sendo assim, as iniciativas tomadas durante 

o período pandêmico de Covid-19 na permanência da oferta e realização de suas 

atividades educacionais, baseiam-se na possibilidade de adoção de diferentes estratégias 

mediante plataformas de ensino on-line, através da videoconferência como alternativa às 

aulas presenciais, possibilitando exposição como: discussão reflexiva, trabalho 

colaborativo, verbalização e observação, tutoria por partes, dramatização, simpósio, 

seminário e gamificação dos estudos (GIL, 2020). 

Segundo Gil (2020, p. 3), o processo de “planejamento do ensino requer o 

esclarecimento acerca das principais decisões a serem tomadas ao longo do processo, o 

que envolve a formulação de objetivos, a determinação dos conteúdos, a seleção de 

estratégias e recursos de ensino e a avaliação da aprendizagem”, possibilitando definir 

estratégias apropriadas às necessidades de ensino e que colaborem com a aprendizagem 

cognitiva, afetiva e psicomotora, respeitando a singularidade de cada aluno e permitindo 

mensurar seus resultados. 

 

METODOLOGIA 

O método utilizado consiste em análise de conteúdo das respostas obtidas por 

meio de questionário elaborado no Google Forms, composto por 4 (quatro) questões de 

caráter qualitativo, o qual pretende compreender o modelo de ensino utilizado e 

identificar as ações de planejamento, bem como técnicas, métodos e ferramentas que 

viabilizaram a execução das atividades docentes e discentes realizadas pelas ONGs, com 

abordagem  qualitativa. Como fontes de dados, foram utilizados os gestores das ONGs, 
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Casa Jovem Aprendiz, Junior Achievement Rio Grande do Norte e Lar Frei Fabiano de 

Cristo. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Quadro 01: Métodos de ensino adotado durante a pandemia. 

ONGs QUAIS DAS MODALIDADES, ABAIXO, MELHOR DESCREVE O FORMATO 

DE ENSINO ADOTADO PELA ONG DURANTE A PANDEMIA?  
(ENSINO PRESENCIAL (TRADICIONAL), ENSINO EAD (TOTALMENTE A 

DISTÂNCIA), ENSINO HÍBRIDO (AULAS PRESENCIAIS E GRAVADAS) e 

ENSINO REMOTO OU ON-LINE (TRANSMISSÃO AO VIVO)). 

Lar Fabiano 

de Cristo 
Ensino Remoto ou On-line (Transmissão ao vivo). 

JA Rio 

Grande do 

Norte 

Ensino Remoto ou On-line (Transmissão ao vivo). 

Casa Jovem 

Aprendiz 
Ensino Remoto ou On-line (Transmissão ao vivo). 

Fonte: Própria (2021). 
 

O método adotado pelos gestores da educação não formal não difere do que vem 

ocorrendo na educação tradicional. O Ensino Remoto ou On-line (o termo “remoto” 

significa distante no espaço e se refere a um distanciamento geográfico) tem o intuito de 

manter as atividades educacionais durante o período pandêmico. Nesse contexto, os 

educadores tiveram que adaptar seus conteúdos para o formato on-line (CORDEIRO, 

2020). 

 
Quadro 02: Adequação ao método de ensino adotado durante a pandemia. 

ONGs EM SUA OPINIÃO, A MODALIDADE DE ENSINO ADOTADA É VIÁVEL 

PARA OFERTAS DE CURSOS REALIZADAS POR ONGS NO LONGO 

PRAZO, DO CONTRÁRIO QUAIS MOTIVOS TORNARAM INVIÁVEL A 

PROPOSTA?  

Lar Fabiano 

de Cristiano 
Conseguimos realizar as atividades com as crianças por meio do WhatsApp, vídeos 

gravados e envio da realização das mesmas, lives também é  reunião virtual. 

JA Rio 

Grande do 

Norte 

Acredito que sim. Um formato que funcionará melhor com o apoio dos gestores 

escolares.  
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Casa Jovem 

Aprendiz 
A proposta não é viável ao longo prazo, ela satisfaz diante do momento de pandemia, mas 

não substitui a necessidade da interação presencial entre professores e alunos, no nosso 

caso alguns módulos podem se ter uma satisfação na forma remota já nos módulos 

específicos encontramos desafios bem maiores. Ex: prática de hotelaria, prática de 

repositor de mercadorias, dentre outras. 

Fonte: Própria (2021). 
 

Notoriamente, a adaptação da sala de aula presencial ao ensino remoto, apesar de 

possuir diferentes recursos tecnológicos, pode não ser viável a longo prazo, devido à 

necessidade de práticas que remotamente não apresenta total efetividade na aprendizagem 

cognitiva, afetiva e psicomotora (GIL, 2020). 

 
Quadro 03: Dificuldades enfrentadas no ensino durante o período pandêmico. 

ONGs QUAIS AS MAIORES DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA A OFERTA 

DE CURSOS DA ONG EM MEIO À PANDEMIA?  

Lar Fabiano 

de Cristo 
Não temos parcerias para oferta de cursos. 

JA Rio 

Grande do 

Norte 

Acesso aos alunos, sensibilização destes, quanto à importância da realização dos 

programas no presente, pensando no futuro. 

 Casa Jovem 

Aprendiz 
Uma rejeição às aulas remotas, acredito que por se tratar de uma modalidade nova em 

nossa realidade, muitos alunos desistem, segunda grande dificuldade é a condição de 

adaptação de nossas ferramentas e colaboradores para a modalidade remota.  

Fonte: Própria (2021). 
 

Percebe-se que o esforço do trabalho em conjunto com a escola e a família tornou-

se ainda mais essencial para a adaptação da rotina comum ao ambiente familiar às 

necessidades do aluno como protagonista no processo de mudança necessária para 

alcançar os objetivos educacionais propostos pelas organizações. Em algumas realidades 

socioeconômicas, as condições inapropriadas de aprendizagem geraram impacto 

negativo, promovendo a desmotivação e desistência por parte dos alunos aos programas 

de ensino. 

 
Quadro 04: Ações planejadas para realização das atividades. 

ONGs EM SUA OPINIÃO, QUAIS APRENDIZADOS A PANDEMIA TROUXE PARA 

A OFERTA DE CURSOS REALIZADAS POR ONGs? 
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Lar Fabiano 

de Cristo  
Fundamental ofertarmos cursos para qualificar o público atendido e poder gerar renda 

nessa pandemia, mas a forma híbrida seria o mais viável. 

JA Rio 

Grande do 

Norte  

Que os jovens precisam cada vez mais cedo, serem inseridos no contexto da formação 

para carreiras, para o mundo do trabalho, no empreendedorismo para a vida e entender 

a importância deste conhecimento para a escolha da profissão. 

 Casa Jovem 

Aprendiz 
Um grande aprendizado é sobreviver e inovar, ou seja, se adaptar às mudanças que a 

realidade nos impõe. 

Fonte: Própria (2021). 

 

Entendemos que, os aprendizados obtidos em decorrência da pandemia de Covid-

19, evidenciaram a necessidade do esforço em promover aos jovens possibilidades 

educacionais, independente das condições socioeconômicas nas quais estão inseridos. 

Sobressai a necessidade da inovação à educação não formal a partir da vivência dos 

indivíduos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. “Os diagnósticos servem 

para localizar o presente, assim como para estimular imagens e representações sobre o 

futuro. O futuro como possibilidade é uma força que alavanca mentes e corações, 

impulsiona para a busca de mudanças” (GOHN, 2009, p. 34). 

 

CONCLUSÕES 

Concluímos que os desafios descritos pelos gestores das ONGs no Rio Grande do 

Norte na oferta de educação não formal enfrentam dificuldades que não diferem da 

educação formal, como apontam os recentes estudos a respeito do impacto da pandemia 

de Covid-19.  

As estratégias adotadas enfrentam barreiras para adaptação das metodologias de 

ensino-aprendizagem, devido às condições socioeconômicas dos beneficiários e dos 

recursos limitados das ONGs, desse modo, a metodologia pedagógica utilizada não foi 

eficiente. 

Podemos inteirar que os aprendizados obtidos durante a execução das atividades 

remotas permitiram um processo de aperfeiçoamento contínuo e que permanece 

evoluindo de acordo com os resultados obtidos de modo a viabilizar a manutenção destas 

ações pelo tempo em que ainda for necessário. 
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EDUCAÇÃO DECOLONIAL: DOS ATOS ETNOCURRICULARES DA 

LICENCIATURA INTERCULTURAL EM EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 

À AUTORIA INDÍGENA 

 
Kárpio Márcio de Siquera1; Mônica Maria Vieira Lima Barbosa2; Edjane Gomes de Souza Soares3 

 

INTRODUÇÃO 

A pesquisa apresentada, cuja abordagem é a autoria indígena, tem como foco 

compreender o acionamento do currículo da Licenciatura Intercultural em Educação 

Escolar Indígena da Universidade do Estado da Bahia–LICEEI/ UNEB, como um ato que 

se desdobra em produção de material didático, cuja autoria e identidade indígena refletem 

o alcance das Políticas Públicas de Ações Afirmativas, como um espaço rizomático, numa 

busca de identificar as relações impactantes entre Ações Afirmativas para os povos 

indígenas, a autoria como ato de identidade do sujeito indígena, e o etnocurrículo como 

potencializador de uma educação decolonial, que evidencia a intelectualidade dos povos 

da terra e as respectivas produções didáticas oriundas dos cursos da referida licenciatura. 

Nesse contexto, buscamos como objetivo geral: Compreender o acionamento do 

currículo da LICEEI/ UNEB, como um fluxo curricular decolonial que se desdobra em 

produção de material didático, cuja autoria e identidade indígena refletem o alcance das 

Políticas Públicas de Ações Afirmativas; e como objetivos específicos: (1) Discutir o 

conceito de autoria na perspectiva dos estudos alicerçados na interculturalidade, 

narrativas e literaturas dos povos indígenas; (2) Analisar o currículo do curso de 

licenciatura em pauta como um fluxo curricular decolonial que potencializa a identidade 

(intelectual) dos povos indígenas a partir da produção de material didático.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A presente proposta investigativa tem a ambição de trazer ao cenário de estudo o 

reconhecimento das vozes dos sujeitos indígenas, a partir do registro consolidado pelo 

acionamento do currículo do Curso de Licenciatura Intercultural em Educação Escolar 
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Indígena–LICEEI da UNEB, considerando que os discentes/professores indígenas da 

licenciatura em questão produzem material didático e paradidático para as escolas 

indígenas e para a própria comunidade, realizando, desse modo, uma Educação pelo viés 

da decolonialidade. 

Consoante, é relevante destacar que esse olhar ao processo de inscrição dos 

sujeitos na sociedade surge em um momento no qual as tratativas sobre os povos 

indígenas têm sido um espaço de tensão e de disputa de territorialidade, destarte, se por 

um lado as Políticas Públicas Sociais, no âmbito nacional, pouco andaram no quesito 

demarcações de terras indígenas, nos últimos anos, na contramão desse processo, as 

Políticas Públicas Educacionais, especialmente as que estão em desenvolvimento no 

Estado da Bahia, direcionam-se para formatação de uma territorialidade intelectual, 

científica e educacional dos sujeitos indígenas, colaborando para um movimento de 

decolonialidade. O percurso autoral dos sujeitos contribue para uma formação de 

identidade genuína, a partir de um olhar etnólogo do povo sobre e para o próprio povo, 

como forma de traduzir suas próprias imagens para o outro, ela é a experiência 

"rizomática" e "transversal" (DELEUZE; GUATTARI, 1995). 

Nesse percurso, Boaz (2010), confabulando com as ideias de Deleuze e Guatarri, 

já preconizava esse fenômeno, que hoje se expressa pela territorialidade dos saberes 

indígenas. Desse percurso, entendemos que somente os sujeitos indígenas podem ter 

informações claras e precisas sobre os seus próprios atos identitários, e é na corrente das 

Políticas Públicas Educacionais que ecoam vozes que se apropriaram do espaço escolar, 

genuinamente ocidental, e sobre esse sítio reconfiguraram-se, assim, ousamos dizer, 

decolononizam-se, rizomatizam-se, como formas de ver e pensar o seu 

povo.  Bergamaschi (2012, p. 48) esclarece que: 

 
A escola é um bem cultural criado na e pela sociedade ocidental moderna. 

Mesmo que, em muitas situações, tenha sido imposta aos povos indígenas, é 

uma instituição que foi e continua sendo requisitada por essas sociedades. 

Porém, as comunidades indígenas não a recebem passivamente, mas 

transformam-na, [...] e dela se apropriam. Compreendendo que cada povo ou 

cada comunidade indígena confere sentidos próprios à escola, apropriando-se 

dela e tornando-a também sua. 

 

Considerando esse estado de apropriação, e de constituição de um novo sentido 

para um posterior sentimento de pertença ao ambiente escolar, é relevante destacar que 
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dos 22 povos indígenas mapeados, em 2016, pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos 

e Desenvolvimento Social da Bahia, 16 povos são alcançados pela Secretaria de Educação 

no Estado da Bahia e suas Políticas para os Povos Indígenas, atendendo o que prescreve 

a RESOLUÇÃO Nº 5, de 22 de Junho de 2012 (*) do Conselho Nacional de Educação 

que Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na 

Educação Básica. Ainda nesse cenário, a Universidade do Estado da Bahia, balizada pela 

Constituição de 1988, pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais, promulgada no Brasil por meio do Decreto nº 

5.051/2004, em diálogo com as leis de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LEI. 

9394/96) e da LEI 10.172/2001 que institui o Plano Nacional de Educação (PNE), 

estabelece a formação inicial e continuada dos professores indígenas. 

Logo, a UNEB, no conjunto dessas políticas para a diferença, pauta a 

especificidade dos povos indígenas e confere, diante de sua institucionalidade, espaços 

rizomáticos de pesquisa, ensino e extensão, em nível de graduação e pós-graduação para 

os povos indígenas da Bahia e regiões fronteiriças, consequentemente, cria oportunidades 

de fortalecimento dos povos indígenas a partir das ações por ela agenciadas, pelos espaços 

decoloniais do saber, a perceber a própria Licenciatura Intercultural Indígena. É nesse 

espaço legitimado e reconhecido que se perfaz, em sua completude, o acionamento de 

atos curriculares que compreendem a dinâmica das identidades, dos sujeitos indígenas, 

entendendo que os “Atos de Currículos nos possibilitam compreender como os currículos 

mudam pelas realizações dos seus atores, como os atores curriculantes mudam nesse 

envolvimento, como mudam seus significantes, ou como conservam, de alguma maneira, 

suas concepções e práticas” (MACEDO, 2016, p. 66, grifo do autor). 

Coerente com as postulações de Macedo, Gomes (2008, p. 26) evidencia que “os 

educandos são sujeitos centrais da ação educativa. E foram eles, articulados ou não em 

movimentos sociais, que trouxeram a luta pelo direito à diversidade como uma indagação 

ao campo do currículo”. Em conformidade com as ideias da autora, é no acionamento do 

currículo “com” e não “por” que surgem, pela implicação do movimento do encontro-do-

lugar, os currículos potencializados pela ideia do fazer com os outros, é a máxima 

expressão da coletividade, e por si conduz-se a um perfil colaborativo e integrativo das 

identidades que se postulam durante a tomada de atitude educacional.   
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METODOLOGIA 

A trilha investigativa eleita nesse trabalho trouxe, em sua finalidade, os princípios 

da pesquisa básica estratégica, ao contribuir para a construção de um novo conhecimento 

acerca dos povos indígenas e possibilitar outros desdobramentos nessa temática, 

entendendo que, para colaborar nesse percurso, a investigação dar-se-á como uma 

abordagem qualitativa, balizando-se no que Chizotti (2003, p. 222, grifo nosso) valida ao 

sugerir que: 

 
Diferentes orientações filosóficas e tendências epistemológicas inscrevem-se 

como direções de pesquisa, sob o abrigo qualitativo, advogando os mais 

variados métodos de pesquisa, como entrevista, observação participante, 

história de vida, testemunho, análise do discurso, estudo de caso e qualificam 

a pesquisa como pesquisa clínica, pesquisa participativa, etnografia, pesquisa 

participante, pesquisa-ação, teoria engendrada (grounded theory), estudos 

culturais etc. As pesquisas tomam, por sua vez, formas textuais originais, 

recorrendo a todos os recursos lingüísticos [...] criando um excitante 

universo de possibilidades. 
 

Ao pensar na multiplicidade dos enlaces da abordagem qualitativa, trouxemos ao 

percurso da nossa investigação um etnoolhar à pesquisa. Ainda neste movimento, quanto 

aos objetivos a serem alcançados, o estudo tendeu a ser respondido por um olhar 

explicativo, porém, ele foi conduzido considerando prefaciais descritivos e exploratórios. 

Para tanto, o raciocínio lógico empregado para o tratamento das informações foi o da 

lógica indutiva, acreditando que, ao caminhar do particular para o geral, poderemos, a 

partir das partes, observar fenômenos e seus dobres temáticos, como confere Gil (2008, 

p. 11) ao reforçar que “não há como deixar de reconhecer a importância do método 

indutivo na constituição das ciências sociais. [...] Graças a seus influxos é que foram 

definidas técnicas de coleta de dados e elaborados instrumentos capazes de mensurar os 

fenômenos sociais [...]”. 

Enveredando-nos por essa ótica, diante da origem dos dados, pelo espaço 

bibliográfico e documental, já que buscamos informações disponíveis em pesquisas, 

envolvendo trabalhos de dissertações, teses e resultados de publicações dos últimos 20 

anos, sobretudo, no entendimento de que foi nesse recorte temporal que as Políticas 

Públicas para Ações Afirmativas, em especial para os Povos Indígenas, foram mais 

consubistanciais, ainda conferimos ao método de coleta, em sua preponderância a textos 
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e documentos que tiveram a participação ativa, individualmente ou coletivamente, de 

indivíduos indígenas, o que promoveu um diálogo de maneira direta com uma lógica de 

inscrição intelectual etnográfica, em que o etnografado foi o próprio sujeito do discurso, 

foi ele, dele, com e sobre ele que a etnografia se configurou. Para catalogar, articular e 

compreender as informações, recorremos às técnicas de fichamentos, resumos, 

interpretação de textos, e análise textual literária e documental.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Trilhamos a pesquisa por “Um olhar descritivo sobre as Políticas Públicas de 

Ações Afirmativas para os Povos Indígenas no âmbito do Brasil, Bahia e Universidade 

do Estado da Bahia – UNEB – Campus VIII”, e na sequência “Diálogos sistematizados 

sobre identidade indígena e autoria” e “Currículo como ato de Identidade étnica no Curso 

de Licenciatura Intercultural em Educação Escolar Indígena – LICEEI”, entrelaçando-se 

pelas discussões de “Educação e decolonialidade”. Nessa baila, o olhar sistemático, 

depositado no acionamento do curso pela análise documental do próprio Projeto do Curso 

e respectivos ementários e componentes curriculares, proporcionou uma percepção acerca 

da composição do referido documento, colocando-o para além de apenas um registro; ele 

é um acordo celebrado entre a comunidade indígena, ou comunidades assessoradas pela 

licenciatura, bem como todos os produtos intelectuias dela originados, que carregam em 

si marcas identitárias que remetem à construção de uma nova visão pelos povos 

indígenas, não mais sobre, e sim, por eles sobre eles mesmos. 

Nesse sentido, ao nos debruçarmos ao objetivo dessa pesquisa, tomamos 

empréstimos a Macedo (2013, p. 66, grifo do autor), quando ele reafirma que: 

 
O conceito de ato de currículo vai ao encontro das experiências em 

etnocurrículos, tanto da perspectiva política, como ética, na medida em que 

traz na sua história de constituição tudo que se revela a partir do encontro com 

formuladores outros, cronistas outros da educação e do próprio currículo. [...] 

é aqui que etnocurrículos aparecem como uma bacia semântica de atos de 

currículo política e culturalmente configurados.  

 

Corroborando as ideias do pesquisador, é sob o viés “etnometodológico” que este 

trabalho de investigação foi balizado, acreditando que está no olhar ao modo de ver o 

mundo pelo sujeito indígena, a partir da sua autoria, as mais profundas e significantes 

marcas de identidades dos povos originários. Ao tempo, que, um currículo que se permite 
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potencializar escritores de si e do mundo, se constrói sob a égide de uma educação 

contemporânea decolonial, fortalecida pelas Políticas Públicas de Ações Afirmativas.   

 

CONCLUSÕES 

Podemos concluir que a Universidade do Estado da Bahia–UNEB assimila as 

Políticas Públicas de Ações Afirmativas para os Povos Indígenas, não apenas pela oferta 

de cursos de formação inicial ou continuada, mas pelo reconhecimento do 

protagonismo destes sujeitos na Universidade e em suas comunidades, na produção de 

novos e ressignificados saberes, contrariando uma lógica colonial. Logo, o acionamento 

do currículo da LICEEI se propõe a pensar por outras epistemes, corroborando uma 

Educação Decolonial, reconhecendo, prioritariamente, as internalidades das produções 

oriundas das ações didáticas, no entorno da pesquisa, extensão e ensino, que permitem 

perceber o processo de autoria na construção de uma identidade registrada e documentada 

historicamente. Identificamos que existe uma intenção de denotar um percurso de 

identidade dos sujeitos indígenas da Bahia e podemos aclamar para uma construção de 

âmbito popular, fortalecida pelas armas encontradas por esses sujeitos, seja pela sua 

oralidade transcrita, pela literatura, pela produção de materiais didáticos para as escolas 

indígenas ou nos gêneros acadêmicos produzidos por estes escritores indígenas, em outras 

palavras, destacamos o entrelace multilateral e multirreferencial, na percepção de uma 

vontade coletiva e no constante desenho de um indígena a partir de uma educação 

decolonial. 
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DE CORDEL EM CORDEL SE FAZ LITERATURA 
          

Luciana Real Limeira1; Antônia Raquel Bento da Fé2; Valdemiro Severiano Filho3 
            

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem origem em um projeto de pesquisa que teve a participação 

de docentes, discentes, técnicos-administrativo e tem o escopo de compreender como a 

prática da leitura da Literatura de Cordel, no âmbito acadêmico, possibilita a reflexão e a 

interpretação do texto literário, assim como cria o hábito comum da leitura, propiciando 

o conhecimento, o bom funcionamento da memória, a capacidade de interpretar os fatos 

ao nosso redor e que se torna um importante combustível para nossa imaginação, 

sobretudo por trazer um discurso específico que retrata a história e o cotidiano das 

pessoas, dos “causos” de um determinado lugar ou comunidade e, dessa forma, “conta” 

o que se passa na vida dos indivíduos e dos lugares.  

A sociedade brasileira – e mundial – vem atravessando o desafio do 

distanciamento social trazido pelo coronavírus (covid-19) que vitimou muitas pessoas em 

nosso país. Mas, por outro lado, a educação precisou se reinventar e uma das alternativas 

para minimizar os problemas gerados pelas medidas preventivas da propagação do vírus 

foi a utilização dos dispositivos tecnológicos e a internet como forma de posssibilitar o 

processo de ensino-aprendizagem. 

Neste contexto, o projeto de pesquisa, através do uso da tecnologia disponível, 

alcançou a comunidade interna e externa e trouxe à luz o gênero da literatura de cordel, 

com uma ação denominada “Dois dedos de prosa”, em que cordelistas trouxeram suas 

experiências com esta poesia popular, permitindo a ressignificação do Nordeste e da 

literatura nordestina. 

Dedicar-se ao estudo do cordel significa voltar às origens da literatura nordestina 

brasileira e conhecer o que se produz com um olhar específico às manifestações da cultura 

popular, observando a inserção deste gênero literário no universo escolar e trazendo o 
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conhecimento construído e registrado em cordel. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Registrar a história é um ato de milênios: fatos cotidianos, contos fantásticos, 

ilustres guerreiros, fatídicas guerras. A história oral sustentou, de geração em geração, 

muitos destes fatos, mas o registro escrito garantiu a perpetuação das histórias, do 

imaginário e do cotidiano. Com a Literatura de Cordel não foi diferente e sua expressão 

brasileira deve muito aos nossos colonizadores – europeus e africanos –, sendo, ao longo 

do tempo, constantemente alimentada no universo literário do Nordeste brasileiro 

(DIÉGUES JÚNIOR et al., 1986).  

Com a ocupação do continente americano, especialmente no Nordeste de nosso 

país, por volta dos séculos XVI a XVII, é evidente a força da colonização sobre a 

formação da sociedade na região. Os colonizadores trouxeram, em suas bagagens, 

registros da Literatura de Cordel que já era uma prática em Portugal, e as principais 

histórias narradas tratam dos romances, das novelas de cavalaria, das novelas de amor, 

das narrativas de guerra e das conquistas marítimas. De acordo com Manuel Diégues 

Júnior et al. (1986), originalmente, o termo Literatura de Cordel advém da prática de se 

colocar barbantes em folhetos que eram expostos em frente às casas, com o objetivo de 

serem vendidos. Sendo apresentados em folhetos soltos, os registros quase sempre 

abordam as histórias tradicionais, as narrativas heroicas, as memórias da cultura popular, 

os fatos recentes, os acontecimentos sociais.  

Como expressão cultural de um povo, o cordel tem a capacidade de expressar suas 

vivências, suas crenças, seu imaginário popular e contribui na disseminação do hábito da 

leitura. O combate ao analfabetismo tem na Literatura de Cordel um forte aliado, pois seu 

conteúdo popular é muito apreciado por comunidades menos favorecidas e contribui, 

favoravelmente, à prática da leitura. A inserção do cordel, no âmbito acadêmico, 

possibilita o conhecimento deste gênero literário e, também, apresenta aos estudantes um 

novo olhar sobre os fatos do cotidiano. 

 
A literatura de cordel entra, então, no cotidiano do povo nordestino, como fator 

de memória, deleite e educação. Mesmo que pautada numa proposta editorial 

suscitada por um modelo europeu (que funciona, no caso, como “modelo 

produtor”), essa prática literária vai além da mera imitação do esquema 

apropriado, pois traz no seu bojo os valores de uma cultura popular que não é 
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indiferente às suas memórias coletivas, experiências históricas e práticas 

sociais (PINTO, 2009, p. 8). 
 

É bom salientar que o presente trabalho se refere ao Nordeste brasileiro por ser a 

região em que o cordel mais se difundiu, contudo, há registros desta prática poética em 

todo o território brasileiro, sobretudo pela circularidade cultural, isto é, o influxo 

recíproco da cultura entre os indivíduos, as cidades, os estados, perpassando, inclusive, o 

sistema de classes que estamos imersos: “[...] entre a cultura das classes dominantes e das 

classes subalternas existiu, na Europa pré-industrial, um relacionamento circular feito de 

influências recíprocas, que se movia de baixo para cima, bem como de cima para baixo” 

(GINZBURG, 2006, p. 10). 

Dedicar-se à Literatura de Cordel é uma forma de comunicar ao mundo sobre o 

universo social do próprio cordelista, ou seja, é a oportunidade que eles têm de levar às 

pessoas o conhecimento das suas experiências em sociedade, no sentido de despertar o 

olhar dos leitores para a poesia que existe na natureza e na cultura: uma pedra, uma flor, 

as cenas e os fatos da vida cotidiana.  

O cordel, não obstante seus aspectos formais – rima, oração e métrica –, é fonte 

para conhecer o mundo – natural ou cultural – traduzido pelo cordelista a partir de seu 

olhar crítico-poético e que tem muita importância na compreensão da realidade 

nordestina, devendo ser material literário imprescindível nas escolas, como forma de 

assegurar o direito à literatura de ensinado por Antonio Cândido (2011).  

 

METODOLOGIA 

A pesquisa teve um caráter qualitativo, especialmente etnográfica. De forma 

virtual, por meio das ferramentas Google Meet e WhatsApp, após prévias leituras de textos 

acadêmicos e com suporte na teoria, o grupo se reuniu com dois cordelistas em uma 

atividade denominada “Dois dedos de prosa” – uma das metas do projeto de pesquisa. Os 

encontros etnográficos foram abertos à comunidade escolar e contou com a participação 

de servidores, alunos e público externo. 

Nos encontros virtuais, debatemos alguns cordéis dos convidados, com especial 

interesse na tradução do mundo realizado pelo cordelista quando da construção de suas 

poesias. O diálogo não ficou circunscrito aos membros do projeto e houve participação 

de outras pessoas no campo da discussão. O encontro “Dois dedos de prosa” foi gravado 
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em suas duas ocasiões e, após, realizou-se a transcrição dos diálogos, que ficaram 

disponíveis aos membros do projeto de pesquisa para posterior construção dos trabalhos 

acadêmicos – a exemplo deste. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A proposta do projeto de pesquisa foi fomentar a leitura, a interpretação, a reflexão 

e a discussão a partir da literatura de cordel. Neste sentido, o encontro com os cordelistas 

foi importante, pois permitiu conhecer o cordelista, sua produção literária e, 

principalmente, o olhar sobre o cotidiano. Os diálogos possibilitaram o encontro com a 

voz do nordestino que traz a ludicidade e a magia proporcionada pelo cordel na leitura do 

mundo, seja trazendo a beleza da vida ou denunciando problemas sociais.  

O cordel “Presente de poeta, minha estória”, do poeta Hélio Crisanto, foi recitado 

pelo cordelista George Henrique em nosso encontro “Dois dedos de prosa” e retrata a 

biografia deste último, tratando-se de um exemplo do olhar sobre a vivência do 

nordestino, que, por um lado, demonstra as dificuldades enfrentadas por boa parte da 

população do Nordeste, mas, também, aponta para um povo aguerrido e feliz: 

 
Nasci nessa terra do vale sagrado 
Nadei de barreiro e bebi de regato,  
Subia em cavalo, corria no mato,  
Enfrentei espinhos na lida do gado,  
Ouvindo repente, assim fui criado,  
Nas tardes fagueiras deste lugar, 
Ccorrendo veredas no meu caminhar,  
Pesquei com anzol, cortei xique-xique, 
Sou filho do Assú, sou George Henrique,  
Pescando versos na beira do mar.  

 
Vendendo leite de  balde em calçada, 
Já limpei roçado e colhi algodão. 
Vendi muita manga em carro de mão, 
Mas nunca tive vergonha de nada, 
De lá comi queijo, cuscuz e coalhada, 
Fiz carro de lata pra puder brincar, 
Juntava os amigos e ia pescar. 
Em minha infância não tinha tristeza, 
Sentindo o cheiro da Mãe Natureza, 
Colhendo frutas pra gente chupar. 

 

No que concerne ao direito à literatura observado por Cândido (2011), é possível 
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verificar a atuação do cordelista Edivaldo, que tem uma especial preocupação em atender 

as escolas de educação básica, principalmente do Ensino Fundamental. Seus textos são 

informes às crianças, cuja construção textual é adequada ao discurso infantil, para que 

desde cedo conheçam a forma literária. 

Concordamos com Carlos da Fonte Filho (1999) ao afirmar que o Brasil, enquanto 

caldeirão cultural, nos presenteia com a literatura de cordel e todo seu entrecruzamento 

cultural, que passado por tradições e traduções, se encontra presente e vivo atualmente. E 

este cordel apresentado pelos cordelistas no “Dois dedos de prosa” pode – e deve – ser 

trabalhado no contexto escolar, como um direito assegurado de acesso à educação de 

qualidade que tem, em seu cerne, a diversidade cultural, portanto, as múltiplas literaturas. 

 

CONCLUSÕES 

Buscou-se, através do presente trabalho, compreender a importância de atividades 

com a literatura de cordel enquanto um recurso didático a ser utilizado nas escolas de 

modo a democratizar a educação no que concerne ao direito dos estudantes no acesso à 

diversidade literária, o que inclui o cordel como fonte de aprendizado dos gêneros 

literários, como enquanto um olhar da literatura para a sociedade. 

A pesquisa que objetivou este trabalho permitiu a aproximação da comunidade 

escolar com a literatura popular, bem como possibilitou conhecer o Nordeste e o 

nordestino a partir de um gênero literário próximo desta realidade, isto é, proporcionou 

um olhar “de dentro” por meio da arte literária. Esta é uma forma de perceber que o cordel 

é significante na vida dos cordelistas e que pode trazer este mesmo significado para a 

vivência daqueles a quem o cordel é apresentado e estudado. 

O “Dois dedos de prosa”, a partir do intercruzamento de saberes, tecendo poesias, 

reuniu pessoas, compartilhou realidades e assegurou o acesso e o direito à arte literária. 

Neste sentido, é possível dizer que “de cordel em cordel se faz literatura”. 
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SANEAMENTO BÁSICO NAS ESCOLAS: CONTRIBUIÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO E A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
          

Juliana Santos Alves de Souza1 
 

INTRODUÇÃO 

A educação é um processo que transcede a sala de aula, sendo muito importante 

para a formação dos cidadãos. A temática da sustentabilidade tem sido muito discutida 

como instrumento necessário para melhoria da qualidade de vida. Uma das mais 

significativas problemáticas brasileiras diz respeito à precariedade de acesso aos serviços 

de saneamento básico, sendo que essa deficiência também se reflete no ambiente escolar.  

Com isso, o presente resumo tem como objetivo verificar o acesso dos alunos 

brasileiros do nono ano do ensino fundamental no ambiente escolar de água potável, 

sanitários adequados e lavatórios para higienizaçao das mãos, de modo a avaliar o 

panorama dos hábitos relacionados à higiene e, consequentemente, ao saneamento nas 

escolas públicas e privadas brasileiras no ano de 2015, como meio de promoção da 

sustentabilidade socioambiental a partir de um ambiente educativo. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O artigo primeiro da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que trata de 

estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional, define que a educação “abrange os 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais” (BRASIL, 1996). 

Além disso, no artigo segundo é colocado que a responsabilidade da educação é 

tanto do Estado como da família, visando o desenvolvimento do indivíduo que será 

educado para propiciar a ele o pleno desempenho da cidadania e, também, o seu preparo 

para o mercado de trabalho. Em relação à responsabilidade do Estado e da família citada, 

a educação configura-se como um direito social estipulado de Constituição Federal de 

1988.  

A educação ambiental, de acordo com artigo primeiro da Lei nº 9.725, de 27 de 
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abril de 1999, pode ser entendida como: 

 
(...) processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas 

para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial 

à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999). 
 

Sendo a educação ambiental um pilar tão importante para a formação do cidadão 

consciente e, consequentemente, de uma sociedade com estilos de vida mais sustentáveis, 

é estipulada pela Política Nacional de Educação Ambiental que esta esteja nos currículos 

escolares de modo formal ou não, e é ainda caracterizada como ponto essencial na 

educação nacional.  

A sustentabilidade é definida por Sachs (2009, p. 53) como: 

 
(...) um outro desenvolvimento, endógeno (em oposição à transposição 

mimética de paradigmas alienígenas), auto-suficiente (em vez de dependente), 

orientado para as necessidades (em lugar de direcionado pelo mercado), em 

harmonia com a natureza e aberto às mudanças institucionais. 
 

Dentro da sustentabilidade, Sachs (1993) define algumas dimensões e entre elas 

está a sustentabilidade social que se permeia em reduzir as desigualdades entre os povos 

utilizando como princípio a equidade. 

Um dos exemplos de acesso não igualitário dos direitos diz respeito ao 

saneamento básico, que pode ser definido de acordo com a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro 

de 2007, por um conjunto de serviços, em que nesses estão o abastecimento de água e o 

esgotamento sanitário, por exemplo. A lei ainda prevê a universalidade no acesso a esses 

serviços (BRASIL, 2007). Porém, no Brasil, o acesso à água e ao esgotamento sanitário 

ainda consistuem um sério problema, pois mais de 14% das crianças e adolescentes do 

Brasil não apresentam o acesso à água potável (TRATA BRASIL, 2021) e a falta do 

saneamento acarreta problemas na saúde pública, principalmente em relação às doenças 

de veiculação hídrica (POMPERMAYER et al., 2020). 

Na literatura constam diversos trabalhos que expõem a relação da precariedade do 

saneamento com as Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado 

(DRSAI) (PAZ e FRACALANZA, 2020; ALMEIDA; COTA e RODRIGUES, 2020; 

PIMENTEL et al., 2020). 

Pompermayer et al. (2020) colocam que a educação ambiental é importante para 
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modificar a situação das comunidades, pois se compõe como ponto central na promoção 

do saneamento que vai além da presença de infraestrutura, alcançando um novo modo de 

pensar e agir das pessoas. No ambiente escolar, a necessidade de educação ambiental está 

relacionada também aos hábitos de higienes no cotidiano dos alunos para promover ações 

individuais e coletivas para além do ambiente escolar, contribuindo, assim, para 

promoção da saúde (SOTELO e COLUMBIE, 2017). 

 

METODOLOGIA 

Para verificar a situação do saneamento nas escolas brasileiras, foram utilizados 

os dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar realizada pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano de 2015, de modo a obter um panorama geral 

do saneamento nas escolas do Brasil, pela quantidade de alunos cursanso o 9º (nono) ano 

do ensino fundamental que tinham acesso, dentro das dependências das escolas, à água 

potável, banheiros em condições de uso e lavatórios e pias para higienizar as mãos antes 

das refeições e após o uso dos sanitários. Além disso, foi realizada uma comparação 

desses dados entre as escolas públicas e privadas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O total de escolares participantes da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar no 

ano de 2015 foi de 2.629.978 (dois milhões seiscentos e vinte e nove mil e novecentos e 

setenta e oito). Em relação ao acesso à água potável, 98,3% dos estudantes brasileiros do 

nono ano do ensino fundamental afirmaram que tinham acesso; 98,0% dos estudantes das 

escolas públicas tinham acesso à água potável e nas escolas particulares, 99,9%. O 

quantitativo de alunos brasileiros sem acesso à água potável era mais de 44 mil.  

Sobre a presença de banheiros adequados, 97,1% dos estudantes afirmaram que 

apresentavam acesso. Nas escolas públicas, o percentual era de 96,7% de alunos com 

acesso a banheiros adequados, e nas privadas todos os alunos apresentam a possibilidade 

de usar sanitários adequados. Com isso, mais de 76 mil estudantes das escolas públicas 

brasileiras não podiam contar com a presença de sanitários dentro das dependências das 

escolas.  

Os estudantes brasileiros do nono ano do ensino fundamental com acesso a pias e 

a lavatórios para lavar as mãos antes das refeições e após o uso de sanitários era de 96,1% 
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em uma média nacional, de 95,4% de acesso nas escolas públicas e com total acesso nas 

escolas privadas. Isso configura mais de 102 mil estudantes de escolas públicas que não 

tinham como higienizar as mãos.  

Os resultados mostram que é necessário realizar melhorias no ambiente escolar 

para propiciar aos estudantes o direito à higiene e, além disso, fica claro que existem 

falhas no saneamento dessas escolas e, uma vez que os alunos não tenham possibilidade 

de lavar as mãos, beber água potável e ter acesso a sanitários adequados, estarão sujeitos 

às DRSAI.  

Tanto no acesso à água potável como nos demais indicadores, os alunos das 

escolas particulares apresentava melhores condições de acesso quando comparados aos 

das escolas públicas. As desigualdades entre escolas públicas e privadas no Brasil trazem 

maiores vulnerabilidades aos estudantes das primeiras, tanto do ponto de vista do 

saneamento como em relação a oportunidades e perspectivas futuras (DIAZ, 2012; 

MACHADO et al., 1999). 

É primordial estabelecer um acompanhamento dessas informações ao longo do 

tempo, uma vez que existe a necessidade de universalização do saneamento básico no 

país, bem como tido nos objetivos do novo marco legal do saneamento. Além disso, a 

ONU (Organização das Nações Unidas), no ano de 2015, adotou a Agenda 2030 cujo 

principal objetivo é o da erradicação da pobreza, considerada o maior desafio para o 

desenvolvimento sustentável. Essa Agenda é um plano de ação que contém 17 Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e, entre esses, o ODS 6 que diz respeito a 

“Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos”. 

As metas que fazem parte desse ODS, em resumo, tratam da participação da comunidade 

local e cooperação internacional, proteção de ecossistemas relacionados aos corpos 

hídricos, gestão integrada, eficiência, atendimento aos mais vulneráveis e a 

universalidade de acesso (PLATAFORMA AGENDA 2030, 2021). 
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Figura 1: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

 
Fonte: ODS Brasil (2021). 

 

CONCLUSÕES 

A relação entre a promoção do saneamento básico nas escolas e o 

desenvolvimento humano se torna clara, uma vez que os alunos terão maior qualidade de 

vida, pois evitarão o acometimento pelas DRSAI. Além disso, o saneamento nas escolas 

e seu incentivo contribuem para a conscientização ambiental e, com isso, é possível abrir 

espaços no ambiente escolar para demais temáticas importantes para a formação do 

cidadão consciente do futuro, como o uso racional da água e a importância de preservar 

esse recurso. Para mais, quando o ato de lavar as mãos é estimulado, o ambiente de 

aprendizagem se estende para fora da sala de aula, pois essa consciência ambiental será 

transmitida pelo aluno aos seus familiares e demais pessoas de seu convívio. É muito 

importante monitorar o acesso dos alunos à água potável, uso de sanitários adequados e 

de pias e lavatórios para lavagem das mãos, de forma a verificar se estão ocorrendo 

melhorias nessa questão e também do aprimoramento das políticas voltadas para o 

ambiente escolar de forma a disponibilizar melhores condições de vida a esses alunos 

com a universalização do saneamento, como colocado pelo ODS-6. Outro ponto é que é 

preciso diminuir as desigualdades no acesso ao saneamento entre os estudantes das 

escolas públicas e privadas. 
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 O PROGRAMA UFGINCLUI EM CATALÃO-GO: UMA ANÁLISE A PARTIR 

DOS INGRESSANTES DO ANO DE 2020 

 
Kamila Evelyn Martins Marques1; Maria Zenaide Alves2 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho se insere nos estudos da educação popular e das relações étnico-

raciais no ensino superior e tem como objeto apresentar e analisar o perfil dos cotistas 

negros quilombolas e indígenas ingressantes no ano de 2020 em cursos de graduação da 

Universidade Federal de Catalão por meio do Programa UFGInclui. Trata-se de um 

programa de ações afirmativas implantado na universidade no ano de 2008 que reserva 

duas vagas por cursos para candidatos indígenas e quilombolas.  

A temática das relações étnico-raciais vem adquirindo expressiva notoriedade no 

aspecto social, acadêmico, político e educacional brasileiro, sobretudo no que diz respeito 

às ações afirmativas no ensino superior. Santos (2017) afirma que, a partir de 2002, 

tivemos uma presença marcante das políticas de ações afirmativas voltadas para a 

democratização do ingresso no ensino superior para estudantes pretos/pardos, indígenas, 

quilombolas e de origem popular.  

Portanto, a notabilidade destas políticas no âmbito educacional nos provoca a 

pensar nas novas reconfigurações raciais e étnicas que estão surgindo nas universidades 

públicas brasileiras. A presença de estudantes negros (as) e indígenas coloca dentro das 

universidades corpos e subjetividades historicamente ausentes do ensino superior e leva 

para dentro dessas instituições demandas, questionamentos e necessidades que são 

próprios das suas experiências na sociedade brasileira. Mas será que a universidade 

conhece esses sujeitos? Sabem das suas especificidades culturais, territoriais e históricas? 

Será que uma política de ação afirmativa, por si só, tem o potencial para promover a 

inclusão desses estudantes? Embora muitas questões nos inquietem, a pergunta que este 

trabalho se propõe responder é: quem são os sujeitos ingressantes pelo programa de ações 

afirmativas UFGInclui no ano de 2020 e quais as especificidades desses dois grupos 

beneficiários: negros quilombolas e indígenas? 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

As análises aqui apresentadas se fundamentam em autoras e autores, como Libby 

e Paiva (2000), Gomes (2011), Almeida e Sanchez (2016) e Santos (2017), que se 

dedicam, em suas distintas abordagens, a desmistificar a ideia da existência de uma 

democracia racial no Brasil, bem como buscam pontuar historicamente o processo de 

estruturação do racismo que torna a vida de negros e negras marcada por violações e 

privações de direitos. 

Sendo o último país do ocidente a abolir a escravidão, o Brasil, após a abolição, 

ocorrida em 1888, não trouxe de fato um projeto de integração dos ex-escravizados à 

sociedade. A lei Áurea (1888) trazia a libertação dos escravizados, porém não havia um 

projeto de integração à sociedade, pelo contrário, existiam dispositivos legais que 

impossibilitavam essa integração do negro em diversos espaços da sociedade.  

Do ponto de vista da escolarização-educação, foram vários os decretos 

sancionados que impediam a escolarização formal da população negra no Brasil, tanto 

durante a escravidão quanto posterior a ela. Almeida e Sanchez (2016) apontam que a 

inserção da população negra no sistema educacional se deu de maneira bastante 

dificultosa, sendo o negro muitas vezes excluído das determinações sancionadas na 

época. Libby e França (2000) afirmam que, para os poucos negros que conseguiam acesso 

à escolarização formal, o ensino primário era o único nível a ser alcançado, sendo que 

nos níveis mais elevados de ensino havia uma predominância significativa de pessoas 

brancas da elite.  

O que se percebe é que as relações sociais estruturadas pelas desigualdades raciais 

são históricas e sustentam a tese do racismo estrutural, caracterizado por um conjunto de 

práticas historicamente arraigados na nossa sociedade, que afetam as estruturas, se 

reproduzem e se reconfiguram a cada tempo-espaço, de modo que se reverbera nas 

subjetividades da população negra. Nesse sentido, as ações afirmativas visam reparar 

aqueles sujeitos (negros, indígenas, mulheres, idosos, etc.) que foram sistematicamente 

marginalizados e excluídos historicamente da sociedade. Neste sentido, o papel do Estado 

no reconhecimento das desigualdades raciais é fundamental, através de políticas de ação 

afirmativa, que buscam corrigir as desigualdades dos grupos sociais historicamente 

discriminados, objetivando a equidade. Santos (2018) esclarece que “[...] a ação 
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afirmativa é uma terminologia utilizada para definir as iniciativas públicas ou privadas 

que pretendem alterar realidades sociais estruturalmente marcadas por desigualdades” 

(SANTOS, 2018, p. 40). Quando promovida pelo Estado, é considerada uma política 

pública redistributiva, que visa promover o remanejamento de recursos entre os grupos 

sociais, garantindo a equidade. Aplicada à educação, são vistas como políticas 

compensatórias, que se inserem no campo da luta contra as desigualdades educacionais 

para grupos desfavorecidos (SANTOS, 2018).  

No bojo dessas políticas, foi criado, na Universidade Federal de Goias, no ano de 

2008, o Programa UFGInclui, com objetivo de ampliar e democratizar o acesso à 

universidade pública, bem como garantir a permanência e o desempenho acadêmico das 

minorias étnico-raciais. Portanto, trata-se de um programa que reserva duas vagas em 

cada um dos seus cursos para estudantes indígenas e negros quilombolas, de qualquer 

lugar do país, oriundos de escola pública. Vale ressaltar que existem diversas 

comunidades quilombolas em Goiás3, sendo, assim, elemento fundamental na articulação 

dos povos do campo e das populações afrodescendentes. Muitas comunidades 

remanescentes de quilombos possuem inspiração nas culturas de matriz africana e 

congregam, em sua forma de organização de laços de solidariedade, resistência negra e o 

uso coletivo da terra, de modo que, por meio destes, se fortaleça a luta pelos direitos à 

liberdade e emancipação dessas comunidades. 

 

METODOLOGIA 

A abordagem qualitativa compôs a matriz metodológica deste trabalho 

investigativo. A pesquisa teve como objetivo realizar um levantamento quantitativo de 

dados dos jovens cotistas negros que ingressaram na universidade pelo Programa 

UFGInclui, no ano de 2020. O levantamento quantitativo deste trabalho tem como 

fundamento a apresentação dos dados diponibilizados que serão interpretados de forma 

crítico-reflexivo. 

 
3  Nova Roma; Silvania; Cavalcante; Monte Alegre de Goiás; Teresina de Goiás; Santa Rita do Novo 

Destino; Mineiros; Minaçu; Posse; Aparecida de Goiânia; Uruaçu; São Luiz do Norte; Cidade Ocidental; 

Iaciara; Cromínia, Monte Alegre de Goiás, Barro Alto; Campos Belos, São João d’Aliança; Colinas do Sul; 

Trindade; Cristalina; Mimoso de Goiás; Padre Bernardo; Flores de Goiás; Niquelândia; Alto Paraiso; 

Piracanjuba; Abadia de Goiás; Simolândia; Divinópolis de Goiás; Faina; Goianésia; Palmeira de Goiás; 

Itumbiara; Cachoeira Dourada; Nova Gama; Cidade de Goiás; Pirenópolis, Santa Cruz de Goiás; Caiapônia; 

Matrinchã; Vila Propício; Pilar de Goiás; Corumbá de Goiás, Iporá. 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

O levantamento se deu a partir dos dados disponibilizados pelo Centro de Gestão 

Acadêmica (CGA) da Universidade Federal de Catalão, gerados pelo sistema Analisa 

Dados da UFG no dia quatorze de janeiro de 2021. Tivemos acesso também aos dados 

disponibilizados pela Comissão Permanente de Heteroidentificação (COMPAD-UFCat)4, 

contendo a listagem de estudantes cotistas que passaram pela Comissão nos processos de 

seleção do programa UFGInclui/2020.  

Os dados de matrícula fornecidos pela universidade traziam juntos, em uma única 

planilha, os ingressantes por ampla concorrência (50% das vagas) e pelas cotas (50% das 

vagas), de acordo com a Lei n.º 12.711/12, tanto os que entraram pelo SISU, pela 

Chamada Pública e pelo Programa UFGInclui. De posse de todos os dados, para escrita 

deste trabalho, foram isolados, inicialmente, os estudantes que ingressaram pela ampla 

concorrência e, em seguida, os ingressantes pelo SISU e pela Chamada Pública, deixando 

para esta análise apenas os sujeitos ingressantes por meio do Programa UFGInclui, os 

negros quilombolas e indígenas. Os dados foram tabulados em planilha Excel e analisados 

à luz do referencial teórico utilizado na pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A interpretação dos dados advindos do levantamento realizado nos possibilitou 

compreender e conhecer um pouco desses jovens que ingressaram na UFCAT pelo 

Programa UFGInclui, no ano de 2020, um total de 12 estudantes, sendo 8 negros 

quilombolas e 4 indígenas. Chamou-nos atenção esse número baixo de ingressantes, dado 

que são 23 cursos de graduação e, neste sentido, a universidade dispunha de 46 vagas 

destinadas ao Programa, no entanto, o público esperado não foi atingido, visto que apenas 

12 sujeitos ingressaram. Isso nos provoca a pensar em diversas possibilidades para essa 

baixa procura: seria por desconhecimento do programa? Seria por dificuldade de acesso? 

Seria por falta de apoio para participar do processo seletivo, que é presencial? Enfim, são 

questões que ainda estão em aberto. Verificando a Unidade Federativa (UF) de 

naturalidade de cada ingressante, podemos perceber certa diversidade geográfica desses 

jovens. Apesar de quase metade ter nascido no estado de Goiás (05), percebemos a 

presença de sujeitos nascidos no Mato Grosso (02), Alagoas (01), Minas Gerais (01), 

 
4  Site da COMPAD-UFCAT  https://ppqi.catalao.ufg.br/. 

https://ppqi.catalao.ufg.br/
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Bahia (01) e Distrito Federal (01). 

Ao analisarmos a idade desses ingressantes, verificamos que onze possuem entre 

20 e 29 anos, sendo apenas um acima desta faixa etária, o que revela um caráter 

majoritariamente jovem desses sujeitos. Juarez Dayrell (2003) sinaliza que os jovens 

possuem especificidades distintas, necessidades, anseios e dilemas que são vivenciados 

por sua condição juvenil, ou seja, não se trata apenas de uma juventude, de um modo 

único de ser e pensar a juventude, mas sim de juventudes plurais. A condição juvenil é 

vivenciada de forma plural, possui especificidades que marcam as vivências e 

subjetividades de cada sujeito, dada à sua condição social, cultural, econômica, étnica, 

racial, religiosa e até mesmo geográfica, e para as juventudes dos sujeitos deste programa 

há ainda mais questões a serem pensadas. 

São jovens que, muita das vezes, deixam suas aldeias e comunidades para 

vivenciar uma realidade distinta. De acordo com Gomes (2001), as instituições 

educacionais possuem um padrão de ensino, de aluno e de professor a ser seguido, um 

padrão que incorpora uma noção de homem, de mulher e de sujeito social, no qual não se 

enquadram todos os sujeitos do processo educativo. Neste sentido, nos surge a 

preocupação em relação ao olhar que a universidade tem com estes sujeitos negros 

quilombolas e indígenas que estão adentrando o espaço acadêmico.  

Será que a universidade tem adotado políticas institucionais que reconhecem e 

valorizam esses sujeitos, suas histórias, suas línguas maternas, suas referências culturais, 

suas terras e comunidades? Como é o acolhimento destes jovens na universidade? Os 

professores e coordenadores de curso possuem conhecimento da existência de um 

programa que reserva vagas de ingresso a estas minorias? Estas e outras indagações nos 

surgem no decorrer do exercício interpretativo destes dados analisados.  

Outra dado relevante diz respeito aos cursos escolhidos por estes ingressantes. O 

curso de medicina foi o que teve um quantitativo maior de sujeitos ingressantes, sendo 2 

negros quilombolas e 1 indígena. Considerado um “curso de elite”, podemos evidenciar 

um avanço dessa ação afirmativa, visto que, há alguns anos, era improvável a presença 

de corpos negros quilombolas e indígenas nesses espaços de poder, seja tanto na 

universidade pública quanto nas instituições privadas. Os outros ingressantes estão nos 

seguintes cursos: Enfermagem (01), Ciências Biológicas (01), Educação Física (02), 
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Pedagogia (01), História (01), Geografia (01) e Matemática (01).  

Bergamaschi, Doebber e Brito (2018) afirmam que estes novos atores, que estão 

vindo a surgir no espaço acadêmico, possuem um perfil distinto daqueles que as 

universidades públicas costumam receber, sendo sujeitos com condições econômicas, 

culturais e históricas diferenciadas, dado que possuem especificidades regionais e 

organizações coletivas distintas. 

 

CONCLUSÕES 

Esta breve análise evidencia o potencial das políticas de ações afirmativas para 

mudar a realidade da universidade e da sociedade brasileira, marcadas por desigualdades 

étnico-raciais históricas. Tais desigualdades ficam ainda mais latentes quando 

percebemos a pouca procura pelas vagas ofertadas, o que pode sinalizar que esses sujeitos 

ainda estão distantes do ensino superior ou sequer conseguem sonhar com este nível de 

ensino.  

Ademais, as reflexões aqui apresentadas, embora preliminares, nos apontam para 

questões que precisam estar na pauta das políticas de ações afirmativas, que são o 

acompanhamento da política e dos sujeitos depois que entram na universidade. Não 

encontramos, nos documentos da universidade, de que forma tal acompanhamento se dá, 

tampouco de que forma a política lida com os sujeitos depois de terminado o processo 

seletivo. A maioria dos jovens que ingressaram no ano analisado são recém-saídos do 

ensino médio e todos oriundos de comunidades de fora do município do Catalão, o que 

requer para esses sujeitos um olhar atento da universidade e dos cursos onde estão 

alocados estes jovens negros quilombolas e indígenas.  
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PSICOLOGIA COMUNITÁRIA E EDUCAÇÃO POPULAR 
          

Jobson Jorge da Silva1; José Emanuel Sebastião da Silva Pereira2 
 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho trata-se de uma análise acerca das perspectivas da Psicologia 

Comunitária com relação aos Movimentos Sociais, bem como sua proximidade prática 

com a Educação Popular. Tais movimentos Sociais que são constituídos por indivíduos 

que visam saírem do submundo do esquecimento, e assim se fortalecerem como sujeitos 

de direitos através dos movimentos sociais. Tendo em vista que desde o surgimento da 

primeira constituição em 1824, os verdadeiros interesses favoreciam, assim como 

atualmente, apenas uma parte da população, a oligarquia latifundiária, conforme Rego 

(2009). 

A concepção de mundo é gradativamente construída ao decorrer da história, assim 

como da formação das sociedades, que se expandiram, com caráter econômico, desde as 

grandes navegações que remontam o século XV, todavia, segundo Jesus (2012) a visão 

desse mundo é diminuída com a Revolução Industrial, em meados de 1850. A cada troca 

de ideais realizadas, apontava para possíveis discordâncias entre as civilizações, 

acarretando em novas dimensões da realidade de mundo com a formação dos movimentos 

sociais.  

Estes, fogem do raciocínio burguês do poder verticalizado, o que segundo Freire 

(1996) trata-se de uma educação bancária, que constitui em imposição e repetição, o que 

corrobora com a desconstrução de relações democráticas, marginalizando, excluindo e 

estigmatizando muitos indivíduos de uma sociedade que, por vezes, os invisibiliza. Daí a 

importância dos movimentos sociais na busca por mudanças políticas em favor de uma 

democracia plena, que segundo Gohn (2012) explica que tais mudanças desejadas 

demoram, e, que para isso devem existir as mobilizações. 

Diante tal contexto, fez-se necessário a utilização das concepções teóricas para 

que fosse possível responder a seguinte questão: quais as contribuições teóricas e práticas 

 
1 Metrando em Educação no Programa de Pós-graduação stricto sensu em Educação da Universidade de 

Pernambuco, jobson.jorge@upe.br 
2 Estudante do curso de Especialização em Psicologia Escolar e Educacional pela Faculdade de Ciências 

da Bahia, alabiyipsi@gmail.com 

mailto:jobson.jorge@upe.br
mailto:alabiyipsi@gmail.com
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que possibilita a Psicologia Comunitária trabalhar com os movimentos sociais? Dessa 

forma, objetiva-se analisar como a Psicologia Comunitária pode estar inserida nos 

movimentos sociais, a partir da sua aproximação teórico-prática com a Educação Popular. 

Para tal, examinar-se-á também a relação existente entre a Psicologia Comunitária e a 

Educação Popular no lidar com os grupos dos movimentos sociais, tendo em vista as 

importantes mudanças históricas conquistadas, num contexto secular de opressão, a partir 

das lutas sociais estabelecidas por esses coletivos. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Psicologia Comunitária surge em meio as grandes transformações sociais tanto 

na Europa quanto na América Latina, como uma extensão do campo de pesquisa da 

Psicologia Social, que na década de 60, restringia-se ao laboratório, sofrendo várias 

críticas dos próprios psicólogos sociais norte-americanos, de que o social deveria ser 

experienciado in loccus, e que já não estavam dando conta das demandas vigentes.  

Silva (2016) aponta que os novos estudos direcionavam à “produção de um 

conhecimento científico contextualizado a esses problemas” (p. 24), e que possibilitassem 

o enfrentamento as emergentes demandas sociais. Isso possibilitaria aos psicólogos 

sociais tomarem novas posturas de organização Comunitária direcionadas as práticas 

emancipatórias, proporcionando aos grupos sair do lugar de invisibilidade social. 

Pereira e Pinto (2016) esclarecem que não se pode falar em Psicologia 

Comunitária sem se remeter a Educação Popular proposta por Freire (1996). As duas 

foram desenvolvidas como enfrentamento dessas marcas sociais, pois ao promover o 

crescimento dos sujeitos em grupos a partir da tomada de consciência, levando-se em 

consideração uma relação igualitária, em que saiam do individualismo à autonomia 

coletiva dos sujeitos, e tal autonomia é fator preponderante de mudanças sociais, 

evidencia-se aqui o mesmo direcionamento da Educação Popular, que segundo Silva 

(2016) trata-se de uma contribuição notável para o desenvolvimento do trabalho do 

psicólogo comunitário.   

 
(...) vê-se que uma das tarefas do psicólogo comunitário é utilizar artifícios que 

ampliem e facilitem os diálogos que permeiam e, ao mesmo tempo, 

possibilitam os espaços de colaboração e de ação transformadora do contexto 

comunitário. Tendo isso em vista, o intercâmbio de ideias e a construção 
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conjunta de atividades entre os participantes de um grupo se mostram 

fundamentais (PINHEIRO; BARROS; COLAÇO, 2012, p. 113).  
 

O trabalho do psicólogo comunitário dialoga claramente com as propostas da 

Educação Popular, por ser antes de tudo, a compreensão e apreensão do mundo e 

significados simbólicos dos quais este é constituído, o que pode ser entendido quando 

Freire (1996) afirma que a leitura do mundo antecede a leitura da palavra. Para tanto, é 

imprescindível a compreensão de todos os símbolos e sinais linguísticos existentes e 

utilizados pelo grupo ao qual será inserido um trabalho, procurando nesse interim não 

desrespeitar o que já é disposto pelo mesmo.  

 
Como educador preciso de ir "lendo” cada vez melhor a leitura do mundo que 

os grupos populares com quem trabalho fazem de seu contexto imediato e do 

maior de que o seu é parte. O que quero dizer é o seguinte: não posso de 

maneira alguma, nas minhas relações político-pedagógicas com os grupos 

populares, desconsiderar seu saber de experiência feito. Sua explicação do 

mundo de que faz parte a compreensão de sua própria presença no mundo. E 

isso tudo vem explicitado ou sugerido ou escondido no que chamo “leitura do 

mundo” que precede sempre a “leitura da palavra” (FREIRE, 1996, p. 33). 
 

 O exposto evidencia que a proposta teórico-metodológica se harmoniza 

com as ideias freireanas. Isso pode ser visto quando Freire (1996) salienta que quando a 

possibilidade em aprender se alinha a criticidade, estas estimulam à construção, e realçam 

o interesse epistemológico. Assim, a Psicologia Comunitária auxilia na elaboração de 

possibilidades de mudanças, conscientizando da capacidade em potencial que o grupo 

possui, conforme explica Pereira e Pinto (2016). Para ampliar a discussão abordaremos 

no próximo tópico um pouco sobre como a Psicologia Comunitária pode estar articulada 

as práticas dos movimentos sociais. 

Os conceitos da Educação Popular pautam várias práticas educativas, e 

“elucidativas” (grifo do autor) não só nas diversas ciências sociais, mas também nos 

diversos movimentos sociais, que se utilizam da dialogicidade proposta por Freire (1996) 

do Eu-Tu, ou seja, uma relação horizontal sem imposições, porém construindo saberes. 

Dessa forma compreende-se que tudo está interligado, as ações de um vão respaldar 

noutro, e, nesse contexto concordando cm Silva (2016) estão inseridas a Psicologia 

Comunitária e a Educação Popular como formas teórica e prática de enfrentamento a 

realidade social, composta por injustiças sofridas pelos indivíduos que compõem os 

grupos, e fazem parte do coletivo representado pelo movimento social específico. 
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[...] não há pessoas sem família, aprendizagem sem cultura, loucuras sem 

ordem social; portanto, não pode tampouco haver um eu sem um nós, um saber 

sem um sistema simbólico, uma desordem que não se remete às normas morais 

e a uma moralidade social (MARTIN-BARÓ, 1996, p. 17). 
 

 Seria necessário sair da posição de conformismo com a situação social, 

para uma consequência uma causa, para uma ação uma reação; mediante Silva (2016) 

alguns teóricos da psicologia, bem como da pedagogia, a exemplo de Martin-Baró e Paulo 

Freire, respectivamente, propuseram circunstâncias em que fossem discutidas as 

realidades sociais das populações oprimidas, bem como as causas e condições de ajustes, 

objetivando a redução dessa opressão danosa mediante. Junto a Silva (2016) compreende-

se a internalização da educação popular presume uma transformação consciente da 

autonomia dos indivíduos, a partir do momento em que seus os interesses coletivos são 

discutidos para assim perfazer um novo rumo na história. 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa é de caráter qualitativo, propõe-se apresentar as perspectivas da 

Psicologia Comunitária acerca dos movimentos sociais, estabelecendo uma articulação 

teórica entre a Psicologia Comunitária e a Educação Popular (método freireano), tendo 

em vista que a dialogicidade proposta por Freire (1996) é o elemento preponderante para 

a “construção do conhecimento” (PEREIRA; PINTO, 2016, p. 5). Assim, podendo 

apresentar uma análise contextualizada de como tais saberes podem contribuir, ou até 

mesmo já contribuem com os trabalhos para, e, com os movimentos sociais.  

De acordo com Oliveira (2014, p. 37) existem características específicas que 

definem uma pesquisa qualitativa por apresentar “um processo de reflexão e análise da 

realidade através da utilização de métodos e técnicas para compreensão detalhada do 

objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação". 

Para tanto, foi realizada uma revisão de literatura, que se constitui na apreensão e 

análise de dados, em prol de estabelecer uma resposta específica à pergunta anteriormente 

estabelecida, em materiais relevantes ao tema, e que por sua vez forneceram subsídios 

para essa discussão.  

De tal maneira, buscou-se compreender, a priori, os mecanismos que move os 

movimentos sociais, assim como a sua formação, tendo em vista que tais são constituídos 
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por um ou mais grupos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Diante do exposto, e concordando com Gohn (2015) conclui-se que a Psicologia 

Comunitária e a Educação Popular, desempenharam, e ainda o fazem, papeis relevantes 

na conscientização a partir do empoderamento dos indivíduos pertencentes aos 

movimentos sociais. Bem como traz Brasil (2012, p. 11) “todo o poder emana do povo”, 

Jesus (2012) afirma que essa noção deixa de ser uma compreensão abstrata, que por meios 

dos movimentos sociais os indivíduos até então invisibilizados, tornam-se possíveis uma 

democracia que os integre socialmente.  

 Todavia quem transforma a realidade social não são apenas os psicólogos e 

pedagogos, entres outros profissionais, mas aqueles que saem do estado de inércia 

tomando consciência de suas realidades, seus direitos e deveres, organizando-se 

socialmente para assim reivindicarem melhorias e igualdade de direitos. É isso que 

segundo Pereira e Pinto (2016) faz a aplicação da Educação Popular, que problematiza 

desenvolvendo seu poder de crítica do mundo. Tais premissas favoreceram e embasaram 

o trabalho do psicólogo comunitário. 

Essa conscientização dos integrantes dos movimentos sociais promovida pela 

Psicologia Comunitária e pela Educação Popular, buscam uma reformulação da realidade 

social, o que possibilita retirar os oprimidos do estado de conformismo, impondo ao 

Estado novas ações com relação a segregação social, seja econômica, de gênero, religiosa, 

entre outras. Essa mudança é a almejada pelos movimentos sociais, de que o Estado ao 

invés de excluir, una as pessoas. (FREIRE, 1987; GOHN, 2015; PEREIRA; PINTO, 

2016; SILVA, 2016). 

 

CONCLUSÕES 

O pensar na prática do desenvolvimento crítico estimulou Freire (1987) a 

desenvolver novas alternativas de empoderamento, sem se dar conta de que seus conceitos 

afetariam de maneira positiva outras ciências e agentes sociais. Dessa forma, a Psicologia 

Comunitária concebe a “ideia freireana de que o outro também é detentor de saberes”, 

segundo Pereira e Pinto (2016, p. 5), buscando auxiliar os indivíduos de forma 

organizada, possibilitando-os tornarem-se agentes conscientes da sua própria 
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transformação.  

Os conceitos propostos por Freire (1987) como o da relação dialógica, 

horizontalidade, educação problematizadora e autogestão são apropriados pelos 

psicólogos comunitários, permitindo-os perfazerem sua pesquisa-ação de maneira mais 

eficaz junto aos movimentos sociais, tratado anteriormente como relação Eu-Tu.  

Sendo assim, acredita-se que embora mais de 40 anos desde a constituição da 

Educação Popular, esta continua sendo atual e uma grande referência para a Psicologia 

Comunitária, conforme afirma Pereira e Pinto (2016). E esta por sua vez, foi concebida 

para lidar diretamente com as questões psicossociais que envolvem os indivíduos 

socialmente oprimidos e excluídos de seus direitos, se bem que saúde mental não depende 

apenas dos fatores internos, mas também dos externos que envolvem as relações sociais. 

Por fim, sem criticidade não é possível estabelecer uma sociedade realmente democrática, 

e sem o empoderamento demonstrado pelos movimentos sociais, isso não ser-se-ia 

possível.  
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AS LENDAS AMAZÔNICAS E A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE 

CULTURAL: RESSIGNIFICANDO A CULTURA LOCAL NO CONTEXTO 

ESCOLAR 
          

Thaila Bastos da Fonseca1 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho faz uma abordagem teórica e prática sobre as contribuições 

do gênero textual lendas amazônicas para o processo de ensino-aprendizagem na 

disciplina de Língua Portuguesa e suas Literaturas. Os sujeitos da pesquisa são os 

estudantes do 3° ano do Ensino Médio e moradores da Comunidade da Missão2. A 

problemática emergiu devido ao fato de que, ao longo do tempo, as narrativas lendárias 

amazônicas e as histórias oriundas do imaginário popular vão se perdendo nas memórias 

das pessoas. Neste sentido, ressignificar a cultura oral que evidencia as raízes da 

comunidade através de lembranças e memórias das pessoas antigas e que moram na 

Comunidade da Missão é uma ferramenta fundamental para que os estudantes 

compreendam a construção de sua identidade cultural, para assim valorizá-la. 

Diante desta constatação, observou-se também que os educandos não conhecem 

suas raízes e não valorizam os aspectos culturais do seu lugar de origem e, assim, não 

reconhecem a importância de sua identidade regional. Neste sentido, como proporcionar 

o conhecimento e a importância das Lendas Amazônicas no âmbito escolar, como 

ferramenta metodológica de incentivo à leitura, escrita e valorização cultural?  

Para isso, objetiva-se neste trabalho, sobretudo, refletir sobre a aplicação do 

gênero textual lendas amazônicas em sala de aula; estabelecer conexões entre as lendas 

amazônicas e conhecimentos prévios, vivências e crenças e realizar o registro das Lendas 

Amazônicas coletadas pelos estudantes, a fim de possibilitar, no âmbito escolar, ocasiões 

que favoreçam a tomada de consciência da construção da identidade cultural, 

relacionando-a aos processos socioculturais do contexto em que vivem os estudantes. 

 

 
1  Supervisora do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID/CAPES; Mestra em 

Ciências Humanas pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas (PPGICH-

UEA); Professora de Língua Portuguesa e língua Inglesa da SEDUC/TEFÉ; thailabastos@yahoo.com 
2  Entre os cuidados éticos necessários, considerou-se o sigilo dos informantes no momento de transcrição 

e análise de dados. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

De acordo com Moriz (2012), se “literatura é ideologia, é expressão de 

pensamentos e a representação escrita e oral da cultura de um povo”, ler, interpretar e 

conhecer as lendas amazônicas pode possibilitar a valorização da cultura local. Segundo 

Souza (2011), “grande parte dos amazônidas não valoriza o que o índio tem para lhe dizer, 

não acredita que a sua sabedoria possa ajudar no que julga ser melhor saber”. Sendo 

assim, através do uso das lendas, é possível também propiciar aos educandos uma 

experiência educacional na qual eles possam crescer e conviver juntos, respeitando os 

valores culturais do seu local de origem, pois a identificação com a cultura “passa pela 

formação da consciência histórico-cultural, de um homem cultural que utiliza a 

linguagem como atividade formadora de sentimentos e crenças” (SOUZA, 2011, p. 19).  

Mediante a afirmação, valorizar a herança cultural deixada pelos nossos ancestrais 

como as lendas, os mitos, as tradições e os costumes, configura-se como uma das 

alternativas para preservação do passado e para uma construção identitária no presente. 

Logo, as histórias coletadas da tradição oral são fontes de ensinamentos que transmitem 

uma sabedoria tradicional voltada para a preservação das crenças e dos elementos 

naturais, como também à exaltação das figuras lendárias que atravessam geração, no 

imaginário dos antigos moradores de uma localidade. 

Concebendo que as lendas amazônicas relatam fatos de seres mitológicos que 

vieram das profundezas dos rios, dos confins das florestas e da escuridão sem fim e que 

são narrativas que fazem parte do imaginário amazônico, permanecendo vivas através da 

oralidade e que, “são acontecimentos estranhos, insólitas coincidências. Mas o passo 

seguinte é decisivo: produz-se um acontecimento que a razão não pode explicar” 

(TODOROV, 2006, p. 147), recorre-se a essas narrações no intuito de esclarecer ou 

justificar acontecimentos que não podem ser explicados pela razão. Utilizam-se das 

narrativas lendárias, porque “o fantástico é a hesitação experimentada por um ser que não 

conhece as leis naturais, diante de um acontecimento aparentemente sobrenatural” 

(TODOROV, 2006, p. 146). 

 

METODOLOGIA 

Quanto aos procedimentos metodológicos, após o estudo teórico, foi apresentado 
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o gênero textual lendas amazônicas aos alunos, através de aulas expositivas e dialogadas. 

Também conceituações, características e diferenças entre mito e lenda, visto que muitos 

acreditam que esses gêneros não se diferenciam. Em seguida, foram explorados e 

socializados vários textos lendários para que os educandos obtivessem conhecimento 

sobre temática e a diversidade das lendas existentes. As atividades metodológicas também 

envolveram leituras variadas, tanto coletivas quanto individual, socialização de temas 

visando despertar o interesse dos discentes pelo gênero em estudo, e consequentemente 

pelo projeto. No terceiro momento, foram trabalhados os aspectos gramaticais da língua 

portuguesa como pontuação, coerência, coesão e a estrutura da tipologia textual narrativa, 

no intuito de facilitar a produção textual dos estudantes.  

Ainda como atividade do projeto, os estudantes foram a campo realizar entrevistas 

com seus pais e avós para coletar as lendas.  Após a socialização das lendas coletadas, 

elas foram reescritas, obedecendo aos padrões gramaticais da língua portuguesa. O 

método utilizado foi o da história oral, fundamentada nas experiências humanas, visto 

que a história de muitas pessoas pode elucidar a compreensão de acontecimentos 

históricos do passado e refleti-los no presente. 

As narrativas orais, frutos do imaginário lendário de determinado povo, oferece 

uma produção recente, porém, quando analisadas, podem propiciar novos campos de 

pesquisa. Este método possibilita o registro das memórias através das reminiscências, 

como também a reinterpretação do passado, posto que, em aquiescência com Walter 

Benjamin, no prefácio do livro A voz do passado, “qualquer um de nós é uma personagem 

histórica” (THOMPSON, 1992, p. 19). Neste aspecto, a utilização do método história oral 

é de grande relevância, pois contribui para a preservação e ressignificação da tradição 

oral de um povo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

No contexto amazônico, a exuberância da majestosa floresta e os elementos da 

natureza exercem uma significativa influência na formação do lendário dos povos da 

Amazônia, dando origem a muitas lendas, como forma empírica de explicar o princípio 

das coisas, inspirando-se no respeito pela natureza. Alegar que essas histórias não 

estabelecem relação com a realidade dos estudantes é um argumento que não se sustenta, 
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posto que essas histórias fazem parte do cotidiano dos alunos. Neste sentido, a seguir 

serão demonstradas duas narrativas. 

 
 Figura 01: Lenda Reescrita pelo estudante A. 

 
Fonte: Arquivo pessoal da coordenadora do projeto (2018). 

 

Analisando o texto produzido pelo estudante, pode-se compreender que a 

aprendizagem fluiu de forma significativa, pois ele abordou os aspectos do imaginário 

popular de acordo com as orientações do projeto, descrevendo de forma coesa tudo o que 

seu avô lhe havia transmitido, contribuindo, assim, para a preservação do lendário popular 

dos moradores antigos da comunidade da Missão. As lendas expressam os valores 

culturais de um povo e, neste contexto, evidenciar o gênero textual Lendas Amazônicas 

no âmbito escolar é um trabalho que colabora para a permanente construção da memória, 

da recuperação e do registro da cultura local, preservando e evidenciando, desse modo, a 

identidade regional. 

Figura 02: Lenda Reescrita pelo estudante B. 

 
Fonte: Arquivo pessoal da coordenadora do projeto (2018). 

 

Na Figura 2, o estudante B evidencia no seu texto A lenda da Cobra Grande que, 
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de acordo com o relato do imaginário de seu avô, ressalta as riquezas existentes na 

comunidade na qual residia na época em que era criança, enfatizando que as farturas do 

passado não são como os tempos atuais; relata o medo que tinha desse ser lendário 

propositalmente criado pelos seus pais como forma de levar seus filhos a respeitarem o 

espaço natural desse ser imaginado. Esta narrativa contribuiu para o projeto como forma 

de compreensão dos aspectos culturais dos seus antepassados, seus costumes e suas 

crenças, constribuindo para a construção de sua identidade no presente. A maioria das 

histórias coletadas da tradição oral é fonte de ensinamentos que transmite uma sabedoria 

ancestral voltada para a preservação dos elementos naturais, como também para o 

conhecimento das figuras lendárias que atravessam geração no imaginário destas pessoas. 

Logo após o processo de transcrição, as lendas coletadas pelos estudantes foram 

dramatizadas através da dança Tribal: Lendas Amazônicas, pois, para que eles pudessem 

compreender de fato sua cultura, era preciso que vivenciassem e isso só foi possível 

através das dramatizações. Neste sentido, as narrativas orais podem ser usadas como 

processo metodológico “para o desenvolvimento da escrita através das coletas de dados, 

e propositalmente ao hábito da leitura podendo ser uma ferramenta poderosa ao aplicá-la 

no contexto escolar” (FONSECA, 2017, p. 155). Sendo assim, as aulas de Língua 

Portuguesa não devem estar voltadas apenas para reprodução dos tópicos gramaticais, 

baseados em um ensino mecanizado, mas devem ampliar o universo do educando através 

da leitura, escrita e reescrita, levando em consideração o contexto e o cotidiano dos 

discentes. A seguir, é possível identificar nas imagens as lendas dramatizadas. 

 

Figura 03: Dramatização Coreográfica da Lenda da Iara. 

 
Fonte: Arquivo pessoal da coordenadora do projeto (2018). 
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                            Figura 04: Dramatização Coreográfica da Lenda do Guaraci. 

 
Fonte: Arquivo pessoal da coordenadora do projeto (2018). 

 

O trabalho fortaleceu ainda mais a cultura da oralidade e também foi constatado a 

preocupação dos alunos em representar os protagonistas das lendas, ou seja, o trabalho 

desenvolveu também o potencial artístico dos discentes, visto que dramatizaram suas 

lendas por interesse e criatividade própria, o que muito alegrou a equipe envolvida na 

execução, visto que, inicialmente, não se havia cogitado a dramatização coreografada das 

lendas. O fato só vem acrescentar a certeza de que a escola precisa exercer seu papel 

social; se os alunos forem motivados, eles surpreendem sempre, revelando aspectos 

positivos. 

 

CONCLUSÕES 

A partir das atividades desenvolvidas no projeto de ensino com os estudantes, foi 

constatado melhorias significativas nas produções textuais como também na promoção 

do hábito da leitura. O resultado superou as expectativas, tendo em vista que as lendas 

coletadas foram reescritas, digitadas e transformadas em material pedagógico para a 

prática de leitura e escrita em sala de aula. Logo, o projeto desenvolvido contribuiu para 

legitimar a cultura da oralidade entre os alunos e seus familiares, posto que a maioria 

dessas narrativas populares estava nas reminiscências de seus pais e avós e vieram à tona 

por intermédio deste trabalho.  

Notou-se um grande entusiasmo nos estudantes, pois eles se tornaram os 

protagonistas das atividades propostas no projeto, os quais foram a campo entrevistar seus 

familiares e coletar as histórias que permeiam o imaginário popular. Considera-se 

também que as lendas, através da reescrita, possibilitaram o emprego da linguagem na 

modalidade narrativa estudada. Contudo, foram observados alguns desvios de ortografia 

e de gramaticalidade que vão se superando de acordo com competência leitora de cada 
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estudante.  Portanto, este trabalho permitiu o conhecimento das Lendas Amazônicas no 

âmbito escolar e se constituiu como ferramenta metodológica de incentivo à leitura, à 

escrita e à valorização cultural, visto que fortaleceu aspectos orais e linguísticos da cultura 

amazônica no contexto escolar. 
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TRABALHANDO A PEDAGOGIA DE PROJETO EM SALA DE AULA: FAÇA 

DO MEIO AMBIENTE O SEU MEIO DE VIDA 

 
Jaira Monteiro da Silva1 

 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, a Educação Ambiental pode ser considerada parte do movimento 

ecológico. Representa uma resposta da sociedade civil organizada às preocupações com 

a qualidade de vida das atuais e futuras gerações. De acordo com Carvalho (2004), a 

Educação Ambiental é herdeira do debate ecológico, apresenta=se como uma das 

alternativas que pretendem apontar novas maneiras para os grupos sociais se relacionarem 

com o meio ambiente. 

Ainda para Carvalho (2004), a Educação Ambiental é inicialmente percebida 

como uma prática capaz de conscientizar a população quanto ao esgotamento dos recursos 

naturais, por meio da promoção de ações ambientais politicamente corretas, com a 

participação de todos os cidadãos. A partir disso, transforma-se em uma proposta 

educativa mais ampla, estabelecendo as devidas ligações entre o campo educacional, suas 

tradições, teorias e saberes. 

Neste contexto surge uma grande preocupação em trabalhar no ambiente da sala 

de aula, temas básicos, referentes à preservação do meio ambiente, por exemplo, a coleta 

seletiva do lixo, a consciência ambiental, os efeitos e as causas do aquecimento global. 

Neste sentido, possibilitamos discussões e reflexões acerca da Educação Ambiental, 

possibilitando um diálogo entre a vivência e os desafios enfrentados na sala de aula, no 

decorrer do ano 2019, desenvolvendo atividades e ações contextualizadas, em busca de 

novas práticas e metodologias para trabalhar os temas básicos no currículo escolar. 

Procurou-se refletir sobre a Educação Ambiental e as práticas pedagógicas 

desenvolvidas na escola e os dilemas e os obstáculos enfrentados pelos docentes no 

desenvolvimento dessas práticas através da Pedagogia de Projetos. Além disso, objetivou-

se, com esse trabalho, promover ações educativas em uma Escola Pública Municipal da 

rede pública de Cajazeiras/PB, com alunos do ano do ensino fundamental, com o 

propósito de uma conscientização em preservar o meio ambiente, de maneira adequada 

 
1  Licentura em Pedagogia pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Especialista em 

Psicopedagogia Institucional pela Faculdade São Francisco – FASP, jairamonteirocz@hotmail.com 
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no contexto escolar e onde o aluno estiver inserido. 

Temos como objetivos específicos desenvolver práticas pedagógicas para 

despertar a sensibilidade dos discentes, em relação à temática Educação ambiental; 

identificar fatores que dificultam a prática do docente à inserção da Educação Ambiental; 

e evidenciar a relação entre conceitos sobre educação ambiental e práticas desenvolvidas 

na escola. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA  

A educação, nos últimos anos, tem passado por diversas modificações, e a todo o 

momento defronta-se com a necessidade de se reorganizar e dar novo sentido ao modo 

como o conhecimento é produzido, pois muitas vezes este se encontra fragmentado, 

marcado pela divisão das disciplinas e pela dissociação delas em relação à realidade 

concreta. 

Segundo Lück (1994), surge, como uma demanda cada vez mais clara e evidente 

entre os educadores, a necessidade de se promover e superar essa fragmentação, em busca 

de uma visão e ação mais globalizadora. No contexto dessa busca, surge a 

interdisciplinaridade como alternativa de maior significado, na busca da superação do 

conhecimento fragmentado. E começa no entendimento de que a complexidade do mundo 

requer que as disciplinas se articulem, superando o distanciamento, para que possamos 

conhecer mais e melhor. 

Assim, o tema interdisciplinaridade tem sido recorrente em vários estudos sobre a 

educação brasileira, e pesquisadores se ocuparam em estudar o tema e viabilizar propostas 

nas quais ele seja viável nas salas de aula brasileiras (JAPIASSU, 1976; FAZENDA, 

1995; NOGUEIRA, 1998; LÜCK, 2003). 

 

METODOLOGIA 

Foram relaizadas leituras e consultas bibliográficas sobre Educação Ambiental 

com intuito de ampliar os conhecimentos sobre o tema proposto. O universo da pesquisa 

deu-se em uma escola da rede pública municipal da cidade de Cajazeiras–PB. No projeto 

desenvolvemos atividades pedagógicas, como visita de campo e confecção de cartez 

produzida pelos alunos com o tema “faça do meio ambiente o seu meio de vida: recicle”. 

Dada a natureza dos objetivos, propõe-se a utilização de uma metodologia de 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

abordagem qualitativa (OLIVEIRA, 2016) com recurso à técnica de estudo de caso (YIN, 

2001), De acordo com Chizotti (1991, p. 79), a abordagem qualitativa: 

Parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O 

conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma 

teoria explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do processo de 

conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. 
 

Visando atender os objetivos proposto deste trabalho, propõe-se o estudo 

bibliográfico por centrar-se nas contribuições teóricas de vários autores. Nesse sentido, o 

meio ambiente deverá ser abordado de forma articulada entre as diferentes áreas do 

conhecimento, de forma a permear toda a prática educativa, indicando o tratamento 

interdisciplinar que deverá ser dado à questão ambiental na educação (GUIMARÃES, 

2004).  

Os temas transversais dos novos parâmetros curriculares, além de meio ambiente, 

apresentam, também, temas como ética, saúde, pluralidade. Conforme Hernandez (1998, 

p.67), a nova concepção de projeto propõe a presença, na escola, dos temas emergentes, 

de um currículo integrado: “Métodos de projetos, centros de interesse, trabalho por temas, 

pesquisado meio, projetos de trabalho são denominações que se utilizam de maneira 

indistinta, mas que respondem a visões com importantes variações de contexto e 

conteúdo”. 

A Metodologia de Projetos passa a ser adotada por várias escolas, porém com um 

novo significado e com uma nova face, própria ao contexto sócio-histórico e não tão 

somente ao ambiente imediato no qual o aluno está imerso, trazendo a foco temas de 

pertinência à vida contemporânea. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A definição de Educação Ambiental é de natureza complexa. Por não ser uma 

disciplina e seu conceito ainda estar em formação, a maioria dos educadores tende a 

direcionar os ensinamentos a disciplinas específicas como a ciência, a geografia e a 

história, sem a interdisciplinaridade sistematizada, sem ações voltadas para o 

desenvolvimento de habilidades e atitudes necessárias à harmonia homem-ambiente. 

Na abordagem feita, aos atores envolvidos no processo educacional, a Educação 

Ambiental ainda se manifesta com o caráter disciplinar, pois vincula sua efetivação à 
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inserção de conceitos e temas relacionados à Ecologia, à Geografia, entre outras áreas 

afins. Trabalhar nessa perspectiva implica em abandonar a visão fragmentária (simplista 

e reducionista), visto que ela se direciona ao desenvolvimento de ações isoladas, pontuais 

e voltadas ao individualismo, impedindo que educador e educando percebam a realidade 

socioambiental em que a escola está inserida, dificultando, assim, a instalação de um 

ambiente educativo propício  para  uma  perspectiva  crítica. 

As relações entre o homem, as cidades e o meio ambiente sempre sofreram 

transformações e nunca foram iguais; por exemplo, a formação das cidades gerou um 

ambiente propício para o progresso cultural e tecnológico, ampliando o domínio do 

homem sobre a natureza, daí vieram os consumos dos mais variados produtos, e quanto 

mais se consome, mais resíduos sólidos (lixo) se produz (MATOS, 2006).  

Nesse sentido, observados os resultados positivos em relação ao trabalhar com os 

alunos inseridos no projeto, já se percebem mudanças de atitudes dentro do contexto 

escolar, por exemplo, nos desenhos feitos pelos alunos e nas produções de textos. Esses 

momentos são fundamentais na formação dos educandos, repassando informações e se 

tornando um protagonista dentro da comunidade onde estiver inserido. 

Deve-se ter claro que o ambiente educacional é também baseado em emoções, 

resultado da vivência de seres humanos que são, ao mesmo tempo, racionais e emocionais 

(GUIMARÃES, 2004). 

 

CONCLUSÃO 

A consolidação do que preconiza a Educação Ambiental exige novas atitudes 

frente aos problemas que se agravam. Há necessidade de ensinar às crianças, no início de 

sua formação escolar, as relações sociais que interferem e modificam o sistema ambiental 

natural, a prestarem atenção em seus próprios territórios para que possam valorizá-los e 

zelar por eles, contribuindo para o desenvolvimento socioambiental. 

É preciso ter em mente que uma práxis interdisciplinar a se realizar no dia a dia 

da escola enfrentará uma série de desafios, resultado de práticas fragmentárias e isoladas 

tão comuns no meio educacional (GUIMARÃES, 2004). Por outro lado, essa práxis, na 

qual se baseia a reflexão crítica, não pressupõe uma sobreposição da razão à emoção.  
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A EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS NA ESCOLA: MAIS 

DE DEZ ANOS APÓS LEI 10.639/03 
          

Débora Paim Santos1; Deisiane Medeiros Souza2 
 

INTRODUÇÃO 

A implantação de políticas públicas que visam a inserção dos sujeitos negros na 

sociedade advém de fenômenos dos movimentos pela justiça social, que trouxeram 

mudanças significativas para sociedade brasileira, constituindo saberes, práticas e 

políticas públicas de inclusão e emancipação. Foi a partir desse contexto que o 

Movimento Negro foi grande protagonista na implementação de ações afirmativas no 

Brasil, dentre elas a promulgação da Lei Nº 10.639/03, que tornou obrigatório o ensino 

de história e cultura Afro-Brasileira na educação básica. A supracitada legislação alterou 

a Lei nº 9.394/96, que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A 

partir do estudo da legislação de nº 10.639/03, surgiu a necessidade de investigação 

quanto à sua efetivação após mais de dez anos de sua promulgação. 

Considerando que “[...] a Educação é um direito social” (GOMES, 2001, p. 84), 

essa tem o papel relevante na atuação antirracista, que envolve a valorização da história 

cultural afro-brasileira, o reconhecimento da desigualdade racial no país, a construção de 

uma identidade positiva do negro e a equidade de direitos. Portanto, a obrigatoriedade do 

ensino de história e cultura afro-brasileira na escola é um importante projeto político para 

se pensar práticas que constituam uma educação democrática, inclusiva, crítica e 

antirracista.  

Além disso, os(as) professores(as) possuem o compromisso em adotar ações 

pertinentes ao ensino de história e cultura afro-brasileira, no entanto, a falta de formação 

pode impossibilitar a construção de um trabalho pedagógico que contemple as relações 

étnico-raciais. Ainda é válido ressaltar que, antes da lei, o ensino dessas temáticas ocorria 

de forma estigmatizada, estereotipada e eurocêntrica.  

Diante do exposto, apresentamos a seguinte questão: o ensino foi modificado por 

meio da Lei 10.639/03 pensando na diversidade, valorização, contribuições e resistências 

da população negra?  

 
1  Discente de Licenciatura em Pedagogia, Universidade do Estado da Bahia, deboraps81@gmail.com  
2  Discente de Licenciatura em Pedagogia, Universidade do Estado da Bahia, deisemedeiros2@gmail.com  
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O objetivo do presente estudo é analisar a efetivação da Lei nº 10.639/03 após 

mais de dez anos de sua promulgação, a partir de pesquisas bibliográficas em estudos 

direcionados à investigação da supracitada lei no ensino fundamental I. Procuramos 

responder ao questionamento se de fato houve a plena efetivação dessa política 

educacional tão necessária para o ensino nas salas de aula do país, buscando concluir se 

realmente está sendo concretizada e quais caminhos/estratégias ainda devemos percorrer 

enquanto sociedade para que se torne exequível. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Ao falar sobre educação e população negra no Brasil, torna-se indispensável 

pensar na educação e história desse povo. Desse modo, é necessária a realização da 

reconstrução do processo histórico das relações étnico raciais para o entendimento dos 

aspectos que se constituíram a partir das reivindicações advindas dos movimentos sociais 

e, principalmente, do Movimento Negro. Esses movimentos contribuíram para indicar a 

importância da educação para a reversão do racismo, em construções das identidades dos 

sujeitos e na criação de políticas públicas que garantam esse espaço nas escolas, dado o 

contexto sociopolítico e histórico da sociedade e que é refletido diretamente no processo 

educacional. 

No decurso da colonização, o ensino dos negros era baseado na cultura 

eurocêntrica, havendo a inferiorização dos seus valores, crenças, costumes e a imposição 

de conhecimentos, estabelecidos na cultura dos colonizadores. Conforme Lima (2015, p. 

18), 

 
Com o sequestro dos negros das terras africanas, para trabalhar sob o regime 

escravista, a situação de imposição cultural é estendida aos negros e negras, 

esses/as também impedidos/as de utilizar suas línguas, exercer sua cultura, 

tendo que assimilar valores e histórias que dizem que o ser negro é inferior, 

que a cultura afro-brasileira e africana é inferior. 
  

 Enquanto escravizados, o direito à educação era inexistente, e segundo Lima 

(2015, apud FONSECA, 2002, p. 11), “[...] em 1835, foi legalmente determinado que os 

escravos não poderiam ir às escolas”. Mais tarde, ainda durante o período de escravidão, 

a Constituição de 1824 garantia o direito à educação a todos, mas pessoas negras e 

escravizadas eram proibidas de frequentar escolas (RIBEIRO, 2019). Corroborando essa 

afirmação, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico 
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Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (2004) 

apresentaram os decretos n° 1.331 de 17 de fevereiro de 1854 e o de n° 7.031-A de 6 de 

setembro de 1878. O primeiro estabelecia que, nas escolas públicas, escravos não eram 

admitidos, enquanto o segundo apontava que negros só podiam estudar no noturno, mas 

com a criação de estratégias para impedir o acesso pleno desses sujeitos.  

A partir do momento em que a população negra tornou-se “livre” em 1888, 

subentende-se que os escravos estariam livres para terem acesso à educação, no entanto, 

as dificuldades de viverem distantes de suas origens, sem documentação e em situações 

precárias os deixaram sem alternativas a não ser continuarem trabalhando em troca de 

moradia e alimento para os mesmos senhores. 

 

A EDUCAÇÃO ANTES E APÓS A LEI 10.639/2003 

Apenas com o estabelecimento da Constituição Federal de 1988 é que a educação 

passou a ser direito de todos os cidadãos brasileiros e se tornou cada vez mais acessível 

aos sujeitos negros. Entretanto, num cenário em que a educação foi negada às pessoas 

negras no passado, posteriormente, ao se tornar direito, a história desses povos no Brasil 

vinha sendo contada de forma a ensinar que “a população negra havia sido escrava e ponto 

[...] que a população negra era passiva e “aceitou” a escravidão sem resistência” 

(RIBEIRO, 2019, p. 7). 

A história reproduzida nos espaços de ensino traz uma visão eurocêntrica recheada 

de estereótipos, uma vez que apresenta uma visão negativa da vivência deste povo no 

Brasil, negando sua contribuição para a construção desse país, suas resistências e lutas 

por liberdade e direitos, como aponta Lima (2015, p. 22) quando diz que “é preciso 

considerar que tudo aquilo que é negado na formação cultural do Brasil também é negado 

na escola brasileira”.  

As maiores conquistas do Movimento Negro no Brasil em âmbito educacional 

ocorreram mediante a implementação de políticas públicas para erradicação das 

desigualdades raciais. Uma delas foi a promulgação da Lei 10.639/2003 a qual modificou 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.396/96 (CARNEIRO, 2011), 

tornando obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas redes de educação 

básica de todo o Brasil. Essa legislação se tornou um grande marco para o ensino da 

história desse povo, visto que, conforme colocado anteriormente, o ensino da história da 
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população negra possuía preceitos que invisibilizavam, negavam esses sujeitos, suas lutas 

e contribuições.  

Nesse contexto, é importante destacar o papel dos movimentos sociais, em 

particular, do Movimento Negro, o qual redefine e redimensiona a questão social e racial 

na sociedade brasileira, dando-lhe uma dimensão e interpretação política (GOMES, 

2005). 

Conforme dito, a promulgação da Lei 10.639/03 foi muito importante para o 

Movimento Negro, para a sociedade e principalmente para a educação escolar de crianças, 

adolescentes e jovens, mas com o passar dos anos – neste exemplo, mais de dez anos – 

questiona-se a respeito da execução efetiva dessa política educacional. Segundo Lima 

(2015), embora a escola venha trabalhando essas temáticas, ela ainda reproduz discursos 

e práticas que engendram um apagamento das matrizes culturais, visto que o modo como 

o conteúdo é trabalhado em sala de aula se dá através da folclorização das culturas afro-

brasileiras e indígena que se restringe às datas comemorativas. 

Corroborando a teórica Lima, Lopes (2016, p. 78) também afirma que “a falta de 

informação e formação que auxiliem o professor sobre determinadas questões envolvendo 

o ensino de história da África, colaboraram para que a implementação da Lei se tornasse 

ainda mais distante das salas de aula”. Sendo assim, entendemos que apesar da lei estar 

em vigor, ainda há percalços para a sua consolidação na prática de ensino nas salas de 

aula, uma vez que não há formação adequada aos docentes, informação e estrutura por 

parte dos órgãos responsáveis pela efetivação de políticas tão necessárias como essa.  

 

METODOLOGIA 

Como ferramenta metodológica deste trabalho, utilizamos como abordagem a 

pesquisa qualitativa que, segundo André e Gatti (2008, p. 4), tem o objetivo de responder 

a questões pertinentes para a formação do humano e, “[...] suas relações e construções 

culturais, em suas dimensões grupais, comunitárias ou pessoais”. Desse modo, a 

abordagem qualitativa nos guia no sentido da compreensão do ensino após a publicação 

da Lei 10.639/03, em que buscamos analisar as mudanças ocorridas na educação após 

mais de dez anos de sua promulgação. 

Para Minayo, Deslandes e Gomes (2016, p. 58), “a riqueza do trabalho vai 

depender da qualidade da fase exploratória. Ou seja, depende da clareza da questão 
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colocada, do levantamento bibliográfico bem feito que permita ao pesquisador partir do 

conhecimento já existente”. Portanto, foi através do levantamento bibliográfico – definido 

por Silva e Menezes (2001, apud GIL, 1991, p. 21) como “quando elaborada a partir de 

material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e 

atualmente com material disponibilizado na Internet” – que foi possível nos capacitar para 

analisar o atual ensino referente à História e Cultura Afro-Brasileira do ensino 

fundamental após mais de dez anos da publicação da Lei 10.639/03. Nesse sentido, 

destacamos dois estudos que apresentam pesquisas de campo relacionadas às práticas de 

ensino da referida lei na educação básica, a saber: Relações étnicos-raciais na escola: o 

papel das linguagens, de Maria Nazaré Mota de Lima (2015) e A Cultura afro- brasileira 

e africana na prática pedagógica dos professores em escolas públicas de Alagoinhas 

(Ba) com base na Lei 10.639/03, de Edite Nascimento Lopes (2016). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a análise dos materiais já publicados a respeito do ensino de História e 

cultura afro-brasileira, compreendemos que a promulgação da Lei 10.639/03 foi um 

marco importante para o Movimento Negro, a sociedade brasileira e aos sujeitos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Também entendemos que o ensino da 

história e cultura da população negra existe, mas até os dias atuais ocorre de forma 

estigmatizada e estereotipada, em que a efetividade da lei se apresenta de forma 

equivocada sem levar em consideração a valorização das diversidades étnico-raciais, de 

construções e lutas. Além disso, os dois materiais utilizados para análise bibliográfica 

desse ensino após a Lei 10.639/03 corroboram a ideia de que há a falta de formação 

adequada aos professores, como também falta de apoio dos órgãos competentes para 

tanto.  

 

CONCLUSÕES 

Realizada a análise dos materiais bibliográficos de Lima (2015) e Lopes (2016), 

concluímos que, apesar de a promulgação da Lei 10.639/03 ser um avanço para a 

sociedade e a educação brasileira, ainda não foi consolidada de fato na prática de ensino 

em sala de aula pelos docentes, e as maiores dificuldades apontadas pelas autoras são a 

falta de formação apropriada aos professores, estrutura e informações pela gestão da 
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escola e o governo. 

Sendo assim, a conjectura de que o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 

continua sendo estigmatizado em alguns espaços se confirma devido aos percalços já 

apresentados.  

Acreditamos que as reflexões apresentadas neste trabalho poderão contribuir para 

o aporte teórico da temática e também para que seja construído um novo olhar dos órgãos 

responsáveis e da própria escola para a importância do ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira num sentido de valorização e respeito da população negra de forma que a Lei 

10.639/03 possa ser consolidada na educação brasileira. 
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COMPREENSÃO DA PERSPECTIVA CULTURAL E DIDÁTICO-

PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO QUILOMBOLA ENQUANTO 

PROPOSTA/ESPAÇO/ (IN)FORMAL DE ENSINO EM UM QUILOMBO DO 

INTERIOR DE MINAS GERAIS 
          

Tatiany Silva de Souza1; Philippe Drumond Vilas Boas Tavares 2 
 

INTRODUÇÃO 

O amplo campo de atuação existente para os profissionais da Educação contempla 

as mais diversas áreas do conhecimento, incluindo espaços até então pouco explorados 

em iniciativas formais de ensino. 

A Pedagogia Tradicional que imperou por muitos anos (e ainda permeia certas 

práticas atualmente) considera espaço educacional como um ambiente entre quatro 

paredes, um quadro negro e a figura central do professor regendo a classe de estudantes 

passiva e neutra em relação ao conteúdo que está sendo exposto na aula. Nas comunidades 

quilombolas esta formalidade estrutural se esvai e dá lugar a um rol de experiências de 

diversas formas e concepções, fazendo com que a atuação do profissional da Pedagogia 

tenha uma excelente oportunidade de acompanhar os processos educacionais inerentes a 

estes espaços. Contudo, é necessário que sua formação contemple determinadas 

características para garantia de uma atuação efetiva colaborativa junto a esta parcela da 

população. 

As desigualdades históricas e as discriminações raciais, étnicas, culturais e 

religiosas do povo negro vêm atravessando um processo de metamorfose, cotidianamente. 

Todavia,  essa temática, mormente, vem elucidar junto dos alunos, a importância e 

adaptações da contemporaneidade nos dias de hoje e como isso pode agregar ao 

conhecimento dos alunos sem perder suas raízes étnicas e a evolução histórica, como 

fonte de riqueza intelectual. 

No Quilombo do Município de Catuji/MG é visível como há pessoas carentes de 

recursos, mas felizes com largos sorrisos no rosto, são extremamente receptivos e 

 
1  Técnica em Administração pela Escola Técnica Lauro Gomes de São Bernardo do Campo/SP, Graduada 

em Pedagogia pelo Instituto Ensinar Brasil Centro Universitário Doctum de Teófilo, 

tatysouzadm@hotmail.com 
2  Graduado em Pedagogia e Mestre em Educação pela Universidade Federal de Viçosa, especialista em 

Docência pelo Instituto Federal de Minas Gerais, professor Centro Universitário Doctum de Teófilo 

Otoni/MG, phisamste@gmail.com 
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cativantes. O encantamento naquele Quilombo é nítido, ainda mais com toda organização 

e união daquela comunidade, porque além das qualidades já citadas, lá ainda existe uma 

escola e tem seu funcionamento com o ensino formal, regularizada, municipalizada. A 

escola possui duas salas, sendo uma sala destinada à pré-escola e outra Multisseriada do 

1° ao 4° ano do ensino fundamental regular, cujo enfoque pedagógico é resgatar a cultura 

e as raízes quilombolas. 

A partir deste contato com a temática e diante dos entraves na luta democrática e 

inclusiva na sociedade, quais são os desafios encontrados no processo do ensino formal e 

aprendizagem dos alunos do Quilombo e quais atividades são desenvolvidas, para o 

resgate e valorização da cultura quilombola local? 

Outrossim, faz-se necessário destacar as contribuições das práticas educativas do 

quilombo enquanto ferramenta de transformação social, resgatando a cultura afro-

brasileira, apresentando pontos positivos e negativos das suas ancestralidades até os dias 

atuais, como ferramenta didática educacional. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A oposição entre a formalidade e informalidade educacional, deve ser levada em 

consideração à realidade de cada comunidade, pois aplicar o plano de ensino formal, aos 

alunos que desconhecem essa prática de ensino, podem trazer grandes transtornos ao 

aprendizado, principalmente se não for aplicado de forma adequada, assim como precípua 

Gohn: 

Na educação formal sabemos que são os professores. Na educação não 

formal, o grande educador é o outro, aquele com quem interagimos ou nos 

integramos. Na educação informal, os agentes educadores são os pais, a 

família em geral, os amigos, os vizinhos, colegas de escola, a igreja paroquial, 

os meios de comunicação de massa, etc. (GOHN, 2006, p. 3). 
 

A educação informal se dá pelos amplos espaços para atuação pedagógica, com 

isso temos uma nova visão tradicional que vai além das paredes das salas de aulas e é 

sobre esses espaços, que Tavares aborda que: 

A educação formal está baseada em um sistema de ensino, organizado, 

estruturado e sistemático com objetivos voltados para a aprendizagem e o 

conhecimento. Enquanto a educação não formal ressalta os processos 

educativos que tem uma intencionalidade na ação, pois prevê troca de 

conhecimentos, envolvendo um processo interativo de ensino e aprendizagem 

e corrobora com a construção de aprendizagens e saberes coletivos, que por 

sua vez, não tem formalidade do ensino regular, mas o Pedagogo pode e deve 
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atuar como um agente educativo nos diferentes espaços como: Hospitais, 

Empresas e em Instituições Sociais. (TAVARES, 2019, p. 16) 
 

Contudo, relacionar o conhecimento formal, que é uma exigência do Ministério 

da Educação e do Município de Catuji/MG à Comunidade Quilombola, não é uma 

situação fácil e exige grande empenho tanto dos professores, quanto dos seus alunos para 

a superação da definição tradicional preconceituosa acerca do significado de quilombo. 

 

Atualmente, o termo quilombo possui definição conceitual mais próxima de seu 

real sentido, partindo do pressuposto de respeito às práticas existentes dentro destas 

comunidades. 

 
Quilombos contemporâneos são comunidades negras rurais habitadas por 

descendentes de escravos que mantêm laços de parentesco. A maioria vive 

de culturas de subsistência em terra doada/comprada/secularmente ocupada. 

Seus moradores valorizam tradições culturais dos antepassados, religiosas 

(ou não), recriando-as. Possuem história comum, normas de pertencimento 

explícitas, consciência de sua identidade étnica (MOURA, 2007, p. 10). 
 

O meio de aprendizagem do ensino fundamental é baseado na aplicabilidade do 

ensino formal, que é necessário para o desenvolvimento das estruturas cognitivas de seus 

alunos, conforme se denota Vygotsky, “o conceito de disciplina formal compreende a 

concepção de que existem matérias de ensino que não só fornecem os conhecimentos e 

habilidades contidos no próprio objeto como ainda desenvolvem as faculdades mentais 

gerais da criança”. (VYGOTSKY, 1987, p. 305). 

Partindo dos norteamentos e fundamentações legais do artigo 26-A, da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), que tornou obrigatório nos 

estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, o estudo 

da História e da Cultura Africana e Afro-brasileira, o objetivo dessa pesquisa é 

compreender a perspectiva pedagógica da educação quilombola em um espaço formal e 

não formal  de ensino. Busca-se identificar as práticas educativas elencadas a área de 

pesquisas e os elementos que constituem a identidade do grupo quilombola. Desta 

maneira, compreender a relação da escola em seu ensino e a valorização das raízes 

históricas do quilombo. 
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METODOLOGIA 

A presente pesquisa é do tipo exploratória de cunho quanti-qualitativa, trazendo 

uma complementada por meios da pesquisa bibliográfica e análise documental, o que 

colaborou para a identificação da Comunidade Quilombola de Catuji/MG. 

Os bancos de dados acessados foram os sites da Scielo, Capes, IBGE, dentre 

outros. Para elaboração da visualização dos dados encontrados e tabelas com percentuais, 

foram feitos buscas nos sites: IBGE, Inep, CPISP (Observatório terras Quilombolas) 

INCRA, Fundação Cultural dos Palmares e Secretária do Patrimônio da União. 

Com base nas pesquisas, foram coletados dados de todos os quilombos do Brasil 

presentes em cada estado, a quantidade de escolas quilombolas e o ensino ofertado e um 

levantamento sobre os quilombos titulados em cada governo, desde o ano de 1995 até o 

ano de 2020. 

Os resultados obtidos na pesquisa foram sistematizados em tabelas, gerando 

informações necessárias a partir dos gráficos. 

Diante dessas abordagens e pautado aos ensinamentos de referências da área e 

legislações específicas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nas pesquisas, foram coletados dados de todos os quilombos do Brasil 

presentes em cada estado, a quantidade de escolas quilombolas e o ensino ofertado e um 

levantamento sobre os quilombos titulados em cada governo, desde o ano de 1995 até o 

ano de 2020. 

Embora os objetos de estudos tenham sido os mas variados para outras áreas 

profissionais, os assuntos que interessam e aguçam as pesquisas sobre as Comunidades 

Quilombolas são diversos, sendo impossível fazer qualquer pesquisa sobre essa 

comunidade e não obter informações complementares sobre a desigualdade social, 

políticas públicas, educação, lazer, saúde e cultura local. 

Nos últimos anos (2016 a 2020) vale destacar que no site da Scielo, quarenta e um 

artigos brasileiros tiveram interesses com o objetivo de pesquisas direcionados as 

comunidades quilombolas, sendo oito voltados totalmente a educação quilombola. 

Com dados precisos, viabiliza um trabalho específico no campo Quilombola, em 
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que podemos analisar a ascensão dessas comunidades entre os anos de 2015 e 2016, assim 

como o número de escola entre essas comunidades no ano de 2014. 

Infelizmente ainda faltam informações a respeito da quantidade e qualidade do 

ensino, fundamental e médio entre essas escolas, o que deveria haver atualização 

periódica no sistema de pesquisas e abordagens do tema, facilitando o acesso de todos 

interessados no assunto. 

Diante dessas abordagens e pautado aos ensinamentos de grandes autores e 

normas técnicas e específicas, torna-se esse trabalho uma grande missão institucional de 

promover e preservar a cultura afro-brasileira no âmbito educacional. 

A Comunidade Quilombola do Córrego Santana, localizada na zona rural 

do  município Catuji/MG, ainda não é Titulada, mas está registrada no Livro de Cadastro 

Geral n.º 019, Registro nº 2.620 fl.042 - Processo nº 01420.002021/2016-57. O processo 

aberto pelo INCRA para titularização é o nº 54000.103538/2019-12. 

Essa comunidade acima destacada, já possui ata registrada e conforme o Censo do 

IBGE 2020 foi identificado o código do Munícipio 3.115.458, atualizada como categoria 

da localidade quilombola destacada por registros administrativos. 

 

Apesar das dificuldades cotidianamente encontradas, tais como acesso remoto, 

falta de parcerias e incentivos financeiros, os Quilombolas Catujienses, possuem uma 

riqueza cultural diversa, são bem unidos e acreditam num futuro melhor. Almejam 

ascensão e reconhecimento do seu povo, para que suas crianças continuem a sorrir e 

acreditar que ser Quilombola, não é carma e sim uma oportunidade divina. 

 

CONCLUSÕES 

Através da realização desta pesquisa, podemos afirmar que o objetivo proposto 

sobre as comunidades quilombolas busca compreender de forma clara e sucinta os meios 

e fins utilizados nos espaços de ensino nessas comunidades, em especial ao Quilombo do 

Córrego Santana, localizado no município Catuji/MG. 

Apesar de poucos recursos e inúmeros enfrentamentos das lutas, tanto professores, 

quanto alunos dessas comunidades quilombolas, com muitos esforços e dedicações, vão 

superando os obstáculos e executando de forma esplêndida grande parte dos seus 

objetivos, melhorando o aprendizado e possibilitando que estes alunos e toda a 
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comunidade, não sejam influenciados e muito menos, percam suas raízes Históricas e sua 

Cultura Afro-Brasileira. 

A cultura quilombola é esplêndida, digna de ser reconhecida e valorizada por suas 

histórias e lutas. Um povo que mesmo diante dos entraves de uma vida sofrida, possuem 

uma energia contagiante, com memórias ricas e significantes sobre um passado cruel, que 

quando lembradas, despertam ainda mais o interesse e o desejo de novas buscas para o 

desenvolvimento de trabalhos e projetos na comunidade. 

As lutas continuam e é preciso garra, determinação e coragem para superar todos 

os preconceitos e descasos públicos. Um dia, em um futuro próximo, esperamos que as 

terras quilombolas sejam libertas, que os direitos básicos de cada comunidade sejam 

reconhecidos e não ameaçados pelos empresários, latifundiários e principalmente pelos 

nossos governantes. 
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O LUGAR E MANUSEIO DOS MATERIAIS LITERÁRIOS NA VISÃO DA 

GESTÃO DAS ESCOLAS DE ANGICOS-RN 

 
Ana Maria Pereira Aires1, Adriene de Souza Araújo2, Karen Dulcia Fonseca Ribeiro3 

 

            

INTRODUÇÃO 

Este trabalho consiste num recorte da pesquisa “Saberes e práticas dos povos 

negros e quilombolas nos materiais literários existentes nas escolas de Ensino 

Fundamental de Angicos-RN”, e objetiva analisar e compreender nos materiais literários 

infanto-juvenis utilizados nas escolas de Educação Infantil e dos Anos Iniciais da cidade 

de Angicos, a condição ontológica-existencial, cultural e histórica dos povos de tradição 

negra. 

Este recorte, em particular, apresenta o resultado das análises dos questionários 

aplicados às coordenadoras pedagógicas ou diretoras de 05 (cinco) escolas da cidade de 

Angicos, 01 (uma) de Educação Infantil e 04 (quatro) dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. O objetivo é refletir sobre o conteúdo dos questionários que estão 

diretamente relacionados aos materiais pedagógicos literários infanto-juvenis existentes 

nas escolas. 

Historicamente temos visto, em número significativo, que as escolas públicas 

possuem obras literárias que abordam a cultura e os costumes das populações brancas, de 

base europeia, principalmente, quando se pensa sobre a constituição do povo brasileiro. 

Tais abordagens romantizam os papeis femininos, atribuindo às mulheres a condição de 

seres frágeis e benevolentes, enquanto disseminam o papel do homem como resistente, 

vigoroso e provedor da vida das mulheres. Esse movimento na definição de papéis, de 

um lado, fortalece a cultura machista e colonizadora dos homens em relação às mulheres 

e, de outro, reforça a subalternidade feminina, além de inibir a construção de um 

pensamento emancipatório. 

A importância desta pesquisa se justifica por tencionar a visão de mundo 
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construída através da literatura infanto-juvenil de visão eurocêntrica, frente a outras 

racionalidades silenciadas pela escola e pela própria literatura, a exemplo da construção 

das hierarquias sociais, das relações afetivas, da labuta cotidiana e das decisões e 

resistências frente ao perigo. 

As visitas às escolas aconteceram antes da Pandemia COVID-19 e consistiram em 

duas ações. A primeira foi quantificar as obras infanto-juvenis existentes nas escolas e, 

dessas, identificar e mapear as obras voltadas para as questões negras, objeto de outro 

trabalho a ser apresentado nesse encontro. A segunda ação resultou na aplicação de um 

questionário junto às coordenadoras ou diretoras das escolas, campo de pesquisa. Foi essa 

segunda ação que se constituiu em objeto desse trabalho. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Um dos procedimentos da pesquisa consiste nos estudos teóricos e teórico-

metodológicos que embasam as discussões, aprofundamentos e análises das obras 

literárias. Os conceitos diretamente relacionados à pesquisa são: colonização, 

decolonização, emancipação, racismo, subalternização, opressão, cidadania, 

interculturalidade. Essas categorias teóricas nos possibilitam analisar as obras de 

literatura que tratam de questões negras.  

Alguns autores dão suporte ao entendimento de tais conceitos aqui apresentados. 

Santos (2007) com a discussão sobre emancipação social, a partir da sociologia das 

ausências e das emergências. Para ele, a noção de ausência se encontra na invisibilidade 

produzida pelas relações sociais injustas e predatórias com aqueles inferiorizados pela 

sociedade. As emergências se tornam presentes nas lutas incansáveis, dos povos 

excluídos, pela materialização de políticas e saberes que garantam sinais capazes de 

“inverter essa situação e criar a possibilidade de que as experiências ausentes se tornem 

presentes” (SANTOS, 2007, p. 32). 

Walsh (2009), a partir dos fundamentos de Franz Fanon e Paulo Freire, entre 

outros, propõe a construção de um sistema educativo que se institua a partir da 

interculturalidade crítica. Dessa perspectiva, acena para a construção de uma Pedagogia 

De-colonial, cujo compromisso afirme a luta pela transformação das estruturas sociais 

opressoras. Uma Pedagogia regida por um projeto-político-pedagógico humanizador, 

enraizado nas lutas e práxis das comunidades e minorias raciais. Assim, os materiais 
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literários, a partir dos sentidos propostos pela interculturalidade crítica e pela Pedagogia 

De-colonial, se instituem como “dispositivos de diferenciação pedagógica” 

(CORTESÃO, 1998), quando possibilitam se contrapor aos valores e práticas 

amplificadores do poder e saber hegemônicos. 

Em relação às especificidades da literatura, nosso olhar tem referência na 

teorização de Khéde (1986). Várias são as questões que precisam ser consideradas na 

análise das histórias socializadas aos estudantes. Uma delas está relacionada aos 

personagens: personalidade, lugar de fala, interações com o ambiente e as pessoas. Para 

Khéde (1986, p. 9), é fundamental que os personagens, como sujeitos associados à ação, 

aos fatos e aos acontecimentos narrados, movimentem-se “num tempo e num espaço 

específicos”. O personagem principal, o herói/heroína, é a pessoa com a qual as crianças 

buscam identificação, no entanto, podem ou não se reconhecerem, criar laços de 

identificação ou rejeição, compactuar com os atributos e características do personagem 

ou os rejeitar. 

Ainda no campo teórico, é importante o estudo das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura 

Afro-brasileira e Africana, como também as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Quilombola. 

 

METODOLOGIA 

A partir dos objetivos da pesquisa, trabalhamos com a metodologia qualitativa, 

por ser esta a que melhor se adequa a apreensão, interpretação e compreensão da realidade 

problematizada. A pesquisa qualitativa oferece condições de observação e análise do 

objeto investigado e de respostas à questão fundamental da pesquisa, ou seja, o 

mapeamento das obras literárias existentes nas escolas e a análise do conteúdo de tais 

obras, com vistas a perceber suas relações com os conceitos de colonização, de-

colonização, interculturalidade e emancipação. 

Este trabalho, em particular, se refere aos resultados dos questionários aplicados 

junto às coordenadoras pedagógicas ou diretoras das escolas, campo de investigação. Os 

dados produzidos foram interpretados a partir da Análise Temática, no âmbito da Análise 

de Conteúdo. Para Bardin (1977), um tema consiste numa unidade de significação, num 

recorte que, conforme critérios relativos às teorias que fundamentam a análise, se liberta 
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naturalmente do texto analisado, podendo ser tomado como manifestação qualitativa. 

Os questionários, previamente elaborados, foram respondidos pela coordenação 

ou pela direção das escolas, durante a contagem das obras literárias e mapeamento aquelas 

que apresentavam, pelo título, pela sinopse, pelas imagens ou mesmo pela história, 

características culturais das populações negras. As escolas estão denominas por siglas: 

EMMO, EMJAC, EMEA, EEJHSM e EEJR. A Instituição EMJAC é a única de Educação 

Infantil. As outras são dos Anos Iniciais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para uma melhor compreensão da dinâmica das escolas em relação às obras 

literárias, de um modo geral, e as obras que tratam das questões de cultura negra, de modo 

particular, questionamos as coordenadoras pedagógicas ou diretoras das cinco escolas, 

sobre os seguintes temas: biblioteca, acesso dos estudantes e professores às obras, 

frequência de trabalho com as obras e se, de forma geral, as obras possuem mais 

ilustrações ou textos. Os trechos aspeados se referem às falas das coordenadoras ou 

diretoras das escolas, mas dada a preocupação com a identidade, devido à quantidade de 

instituições, referenciamos as escolas e não os sujeitos. 

Em relação à biblioteca, três escolas (EMJAC, EMEA e EEJR), apesar de 

possuírem livros de literatura infanto-juvenis, não contam com um espaço para a 

biblioteca. Na EMJAC existe apenas uma "sala da leitura". Nela “ficam duas professoras 

responsáveis por levarem as crianças de turmas aleatórias, em dias alternados, a fazerem 

a leitura”. Essa escola conta com 100 obras literárias, sendo que apenas 5 obras tratam de 

questões negras. Na EMEA existe uma “sala dividida entre sala dos professores e a 

chamada biblioteca, com estantes na qual os livros estão organizados”. Esta sala, apesar 

de ter multifunção, se encontra bem estruturada, com 1.266 obras de literatura infanto-

juvenil. Dessa quantidade, apenas 15 obras se encaixam no padrão de cultura negra. Na 

EEJR, apesar da boa organização, não possui um lugar específico para guardar os livros. 

O que existe são prateleiras, situadas no hall de entrada da instituição. São 795 livros de 

literatura infanto-juvenil, com apenas 18 obras referentes à cultura negra. 

O fato de as escolas não terem uma biblioteca, mas disponibilizarem um espaço 

para as obras literárias, já demonstra uma preocupação com esse conhecimento. Porém, 

a ausência ou a pequena quantidade de obras voltadas para as questões negras pode 
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significar que as crianças, estudantes das escolas, não têm tido a oportunidade de conhecer 

sobre as culturas originárias do nosso país. Os negros têm contribuições significativas na 

alimentação, na linguagem e no desenvolvimento econômico e estrutural do país e essas 

contribuições precisam ser conhecidas para se tornarem um marco social significativo e 

emergente, conforme aponta Santos (2007). 

As outras duas escolas (EMMO e EEJHSM) possuem biblioteca. A EMMO tem 

boa estrutura física e a biblioteca “conta com a existência de 1.157 livros na categoria 

infanto-juvenil”. Dessa totalidade de obras literárias na escola, nenhuma se encaixa nos 

critérios de cultura negra. A instituição EEJHSM possui uma biblioteca ampla e 997 obras 

caracterizadas como infanto-juvenil. Dentre essas obras, 32 possuem características de 

cultura negra. É importante observar que a biblioteca mais ampla, não é a que possui mais 

obras de literatura infanto-juvenil, ainda que seja a que possui a maior quantidade de 

obras de literatura negra, em comparação com as outras escolas. 

Nem todas as escolas possuem “uma pessoa responsável pelos livros”, mas as que 

possuem, são chamadas de bibliotecárias. De modo geral, as bibliotecárias apresentam 

um comportamento prazeroso ao ajudar as crianças, pelo menos foi o observado durante 

o levantamento das obras. A ausência de uma pessoa responsável pelos livros, “não 

impede o manuseio pelos estudantes”, conforme disse uma diretora: “os livros estão em 

estantes no corredor da escola, então uma pessoa anota o nome do livro e do estudante 

que quer emprestado”. 

Em relação ao acesso e trabalho com as obras, em todas as escolas os alunos e 

professores podem pegá-los. Na EMMO não foi dito se há um trabalho sistemático das 

professoras com as obras, mas foi explicado que as crianças visitam a biblioteca 

semanalmente de acordo com cada turma e que as bibliotecárias atendem as crianças 

mostrando o conteúdo ideal para sua idade e, ainda, permitem o empréstimo dos livros, 

“para serem lidos em casa”. 

Na EMJAC “existem alguns projetos de leitura em datas específicas, como o dia 

mundial do livro e o dia do índio, mas nada que trate especificamente sobre culturas 

negras ou quilombolas”. Diante dessa fala, é possível afirmar que falta interação das 

crianças com a literatura negra. Esse pouco contato, sobretudo, a dinâmica de trabalho na 

sala de leitura, não permite a construção do interesse, por parte das crianças, pela leitura 
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de obras literárias. Isso contribui para que os conhecimentos sobre as populações negras 

fiquem prejudicados.  

Para que as crianças negras se sintam representadas nas histórias, é preciso que os 

personagens sejam capazes de resolver os próprios conflitos e situações vividas, que 

possam observar a realidade de forma reflexiva e possam interpretar a luta e a resistência 

como movimentos necessários e permanentes. Segundo Khéde (1986, p. 14), 

 
Na literatura infanto-juvenil a posição do narrador e dos personagens será de 

importância primordial [...]. O enfraquecimento do poder autoritário do 

narrador, na maioria das vezes representado pelo adulto, e a força dada ao 

crescimento dos múltiplos pontos de vista dos personagens implicarão a 

identificação do leitor com o universo ficcional, numa perspectiva de 

liberdade, e não de imposição [...] por parte de um doador despótico. 
  

Em relação aos estudantes da EMEA, eles “têm acesso à sala multifunção sempre 

que precisam pegar livros”. O procedimento é registrado num caderno, contendo o nome 

do aluno, o título do livro, data de retirada e entrega. Além de possuir essa liberdade na 

aquisição dos livros, “a escola realiza atividades e dinâmicas, por exemplo, os momentos 

dos círculos de leituras, com exposição oral de poesias”. As crianças são separadas por 

turma para pegarem livros de sua preferência e levarem para casa. Essa prática incentiva 

a leitura de obras literárias pelos alunos. Não observamos trabalho ou projeto específico 

com a literatura negra. 

Na EEJR os estudantes possuem acesso aos livros, podendo pegá-los, desde que 

registre no livro de empréstimos. A “escola possui uma atividade que envolve a 

biblioteca: uma vez por mês é trabalhado, com os estudantes, um autor diferente de 

literatura, sua vida e obra”. Os alunos passam o mês inteiro lendo as obras do autor 

escolhido. Essa atividade, não foi possível acompanhar durante a visita, mas pareceu-nos 

algo interessante para a construção das vivências de leitura e discussão de obras literárias. 

A única escola em que as crianças não possuem a liberdade para manusear as obras 

é a EEJHSM. A justificativa, por parte dos responsáveis, é a “preservação das obras” e, 

por esse motivo, os livros se encontram em um local alto, sem o acesso das crianças. Os 

poucos livros trabalhados se dão de forma aleatória, pois não há um projeto ou atividade, 

nas salas de aula. 
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CONCLUSÕES 

Após a pesquisa de campo, percebemos que, de todas as escolas públicas de 

Angicos, somente 02 (duas) possuem espaços adequados para a guarda dos livros, as 

outras possuem espaços adaptados para a função de biblioteca. Isso, porém, não significa 

que os espaços sejam desorganizados, pelo contrário, são espaços bem organizados com 

livros expostos em prateleiras e divididos por categorias. Das obras existentes nas escolas, 

mapeamos apenas as categorizadas como infanto-juvenil. Todas possuem imagens 

ilustrativas e, a maioria, também possui texto, conforme explicação das coordenações ou 

direções e observado por nós.  

O que mais nos chamou a atenção foi a desigualdade no que diz respeito à 

quantidade de livros de literatura infanto-juvenil na categoria de obras que tratam de 

temas relacionados aos povos negros. Na verdade, a diferença é gritante, pois de 100% 

das obras mapeadas, somente 2% entram nessa categoria. Isso levanta uma questão 

inquietante: como cada uma dessas escolas trabalha com o tema da desigualdade, da 

diversidade e das diferenças, pois não adianta ter discurso de inclusão racial quando, na 

prática, como apontou os dados quantitativos da pesquisa, em relação às obras literárias, 

não há ação de enfrentamento. Mas essa questão será tratada nas entrevistas com as 

professoras das escolas. 
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EDUCAÇÃO POPULAR: REFLEXÕES ACERCA DO ENSINO 

UNIVERSITÁRIO, NA CONSTRUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO HORIZONTAL 
          

Thássila Tamires Batista Alves 1; Janélyca Dias da Silva2; Juliana Fernandes Pereira3 
 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tece uma reflexão acerca de como está estruturado o modelo 

do ensino superior, mostrando como as questões burocráticas influenciam atualmente na 

forma de ensino. A linguagem formal das instituições acadêmicas se torna um dos 

obstáculos frente à realidade da educação brasileira. É possivel aferir que a falta de 

investimento no ensino básico reflete nas dificuldades da chegada e permanência das 

camadas mais vulneráveis ao espaço acadêmico. Aliado a esses fenômenos, têm-se um 

quadro dos serviços nas universidades públicas respaldado pela sobrecarga de disciplinas 

e conteúdos impostos ao corpo docente. Essa forma de trabalho estruturada pelo sistema 

capitalista tem deixado lacunas no processo de ensino-aprendizagem, que se torna cada 

vez mais burocrático e inacessível às camadas populares. 

Neste contexto, essa pesquisa busca trabalhar com as práticas educativas 

respaldadas pelo saber popular, desvencilhando da lógica da educação autoritária, 

fragmentada e verticalizada no interior das universidades, tendo como discussão a 

possibilidade de uma educação que dialogue com a população das camadas e que perpasse 

o âmbito institucional, sustentando a ideia de uma educação inclusiva e emancipadora, 

capaz de superar o modelo educacional vigente.  

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O objetivo das discussões apresentadas é refletir sobre a necessidade de práticas 

pedagógicas dentro da dinâmica univeristária que priorize a autonomia dos sujeitos, tendo 

a educação popular como elemento fundamental desse processo. Assim partimos da 

premissa que a educação universitária perpassa o ensino formal da instituição e deve ter 

um diálogo mais próximo com a classe trabalhadora e com a população que tem pouco 
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grau de instrução. Sob essa perspectiva, tivemos como embasamento teórico alguns 

autores que sustentaram o processo de escrita, tal como: Mészáros (2002); Iasi (2002); 

Cisne (2014); Chaui (2014); Freire (2015); Mesquita (2017); Antunes (2018); dentre 

outros. 

 

METODOLOGIA 

O estudo em tela foi elaborado através de uma revisão bibliográfica. Para tanto, 

aplica-se o método freiriano, por compreendermos que é um método capaz de abarcar a 

realidade das reflexões propostas neste estudo. Partimos ainda de uma revisão do tipo 

exploratória, pois temos como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, tornando-o mais explícito (GIL, 2010). Para maior compreensão, utiliza-se das 

seguintes categorias: Educação Popular como ferramenta de uma educação acessível e 

equânime; Ensino Superior: entendendo a funcionalidade do modelo de ensino 

universitário atual e como ele reverbera na vida dos docentes e discentes. Por fim, 

relacionam-se essas categorias a forma como a educação vigente é regida pela lógica 

neoliberal-capitalista.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A ideia de ampliação do ensino superior e abertura das portas da universidade para 

as camadas populares foi um processo importante na diminuição do déficit histórico 

regada pelas marcas da formação social, cultural e política do país. E também se 

concretiza como um passo importante para ascensão social dos filhos e filhas da classe 

trabalhadora.  

Entretanto, essa dinâmica não diminuiu a desigualdade latente na sociedade 

brasileira, uma vez que a solução para essa demanda social não consiste na abertura e 

chegada dos mais pobres ao ensino superior (que por si só já é um processo constituído 

por lacunas pela falta de investimento e valorização do ensino básico), mas da 

permanência desses sujeitos nesse espaço. Não houve um crescimento proporcional de 

infraestrutura e recursos digitais, muito menos, aumento do corpo docente, que 

conseguisse atender as demandas da classe estudantil. 

A ideia que se aplica é de que qualquer saber é suficiente para as massas, logo, 

esse saber pode ser ofertado de qualquer forma, dado por esmola, como caridade ou até 
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mesmo como mercadoria de pouco valor. Isso se aplica à perspectiva do modelo 

burocrático infiltrado nos sistemas universitários, como afirma Motta (1981, p. 13): “o 

modo burocrático de pensar leva o homem ao vazio e à luta por pequenas posições na 

hierarquia social de prestígio e consumo”, deixando o saber crítico em segundo plano. 

Assim, Antunes (2018) interpreta que cada vez mais a flexibilização e a 

intensificação do ritmo das atividades expressam a cadência imposta pela robotização do 

processo produtivo e, sobretudo, pela instituição de práticas pautadas por 

multifuncionalidade, polivalência, times de trabalho, interdependentes, e submissão de 

uma série de mecanismos de gestão disciplinados pela pressão psicológica voltada ao 

aumento da produtividade. 

No interior desse sistema, pautam-se exigências para a realização de pesquisa e 

extensão, além das adaptações organizacionais construídas pela inovação tecnológica, 

que constituem um traço essencial da atual fase de desenvolvimento do capitalismo, 

protagonizando o que Antunes (2018, p. 33) considera como os “capitais informáticos e 

financeirizados, numa engenhosa forma de escravidão digital”. 

O papel desempenhado pelas instituições resume-se em criar incompetentes 

sociais e políticos, realizar com a cultura o que a empresa realiza com o trabalho. Nas 

palavras de Chaui (2014, p. 51), busca-se “parcelar, fragmentar, limitar o conhecimento 

e impedir o pensamento, de modo a bloquear toda tentativa concreta de decisão, controle 

e participação, tanto no plano da produção material quanto no da produção intelectual”. 

No tocante aos mecanismos de ensino, há uma desvinculação da educação e do 

saber que possui uma finalidade ideológica de interação ao desenvolvimento econômico, 

reverberado por um discurso que aparenta beneficiar igualdade a todos, como mecanismo 

de democratização. Essa lógica oculta a realidade da educação, que estruturalmente 

montada chega de diferentes formas às diferentes classes. 

Esse modelo de educação ofertado reverbera no campo ideológico uma 

delimitação de educação em ações diretas e intencionais. Saviani (2005) explica a 

educação como mediação da realidade social, como instrumento de socialização do que 

foi acumulado pelos homens e pelas mulheres na construção da história. Conforme relata 

Mesquita (2017, p. 32), “não se trata também de um saber neutro: mantém uma relação 

direta com as relações sociais estabelecidas numa forma de sociabilidade”.  
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A educação neoliberal fornecida na atualidade tem um viés conservador político-

ideológico, em que “as ideias, as representações e os valores que compõem a consciência 

dos seres humanos, além de representar as relações reais a que se submetem, devem 

também justificá-las na direção de manutenção de determinados interesses” (IASI, 2002, 

p. 94-95). 

A ideia que vai de encontro ao modelo vigente (a educação mercantilizada) é 

pautada por um espaço de diálogo pedagógico que não se limita aos ditames do ensino 

capitalista, mas que conduza a práticas educativas que prezem pela valorização de um 

saber popular e de uma educação, pública, gratuita e de qualidade, acessível às massas. 

Uma “educação não bancária” (FREIRE, 2015), e sim, “tem como princípio o contrário: 

a horizontalização do saber, entendendo a relação entre educador e educando como uma 

relação mútua de ensino-aprendizagem, que deve ser horizontal, prezar pelo diálogo” 

(MESQUITA, 2017, p. 41). Em síntese, segundo Mesquita (2017) explana, a educação é 

uma fonte de: 

 
1. Um processo necessário ao ser humano, que se encontra no mundo, que se 

encontra numa forma de sociabilidade anterior a ele, com culturas, valores e 

conhecimentos já existentes e que são resultados do trabalho das sociedades 

no decorrer de suas histórias; 
2. O processo pedagógico de ensinar e aprender. Primeiramente no âmbito 

familiar e, posteriormente, nos espaços formais de ensino, como nas escolas, 

que repassam e discutem com o ser humano os elementos supracitados (quais 

sejam: culturas, valores, conhecimentos). Além de outros espaços de 

socialização secundária como: igreja, trabalho, Movimentos Sociais e etc; 
3. Uma forma de mediação que contribui para a reprodução das relações sociais 

que estão estabelecidas durante determinados tempos históricos 10. Nas 

palavras de Ivo Tonet (2012): [a educação é] parte dessa sociabilidade e [...] 

mediação para a reprodução social” (TONET, 2012, p. 27). E, por isso mesmo, 

“é marcada pelas contradições, pelos projetos e pelas lutas societárias e não se 

esgota nas instituições educacionais, embora tenha nelas um espaço 

privilegiado de objetivação” (CFESS, não datado, p.16). (MESQUITA, 2017, 

p. 33). 
 

O que nos induz à reflexão que a forma como está posta a educação brasileira é 

reducionista; há uma prática educativa de acúmulo de conhecimentos, em que a 

socialização desse saber é fragmentada, chegando às classes mais favorecidas, 

subvertendo-a a uma educação alienante e hierarquizada que espraia na “separação entre 

trabalho material e intelectual - o trabalho responsável por produzir mercadorias e o 

trabalho responsável por planejar, elaborar” (MESQUITA, 2017, p. 35). 
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A construção por um sistema educacional que corresponda às necessidades das 

classes mais baixas são expressões gritantes de como o modelo reducionista outorgado é 

falho e limitado, não atento a uma reflexão crítica e cria uma relação alienante entre 

humano-maquina-digitalização. Nossa busca é a criação de um ensino que componha 

“metodologias alternativas e intencionalidades políticas que buscam transformar as 

relações de poder e as práticas dominantes na educação” (STRECK et.al., 2014, p. 36). 

Ou seja, um modelo de ensino que vai de encontro à verticalização e centralização da 

aprendizagem apenas no professor, em que haja diálogos horizontais e todos sejam 

participantes na construção do saber. 

Entretanto, como já mencionado, o modelo de educação proposto está ligado a 

uma estruturação educacional como uma das ferramentas de opressão e exploração que 

visa nas novas configurações do trabalho um “caráter de assegurar a reprodução dos 

complexos sociais [...] que reponham amplamente as desigualdades entre as classes 

fundamentais e as condições necessárias a acumulação incessante” (CFESS, 2011, p. 16). 

Sua função social, portanto, é marcada pelas contradições de disputa de projetos 

e lutas societárias, não se esgotando nas instituições educacionais, sustentadas a partir de 

um amplo processo de alienação. O desafio da educação, assim, consiste em sair do 

campo da educação formal e adentrar nas camadas vulneráveis com práticas no campo da 

educação popular.  

É certo que estar dentro dos espaços acadêmicos nos induz a uma linguagem mais 

recheada de sinônimos, com palavras e frases sistematicamente elaboradas. Todavia 

nosso trabalho deve ultrapassar os muros da universidade e chegar às camadas mais 

populares. Nesta direção a “concepção de educação não se dissocia das estratégias de luta 

pela ampliação e consolidação dos direitos sociais e humanos” (CFESS, 2011, p. 22). 

 

CONCLUSÕES 

A educação, enquanto mecanismo de transformação da vida social, cumpre uma 

função decisiva para se quebrar a lógica da manutenção e reprodução dos processos 

alienantes. A ideia então deve consistir em ultrapassar a educação formal, uma vez que 

uma de suas principais funções “é produzir tanta conformidade ou ‘consenso’ quanto for 

capaz, a partir de dentro e por meio dos próprios limites institucionalizados e legalmente 

sancionados” (MÉSZÁROS, 2002, p. 45). O trabalho realizado deve fornecer uma 
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alternativa de educação emancipatória. 

Para tanto, essa construção pode ser reforçada mediante movimentos sociais – de 

mulheres, de negros, indígenas, sem-terra, dentro outros –, ocupando espaços de 

socialização como palestras, fóruns, conferências e rodas de conversas, conseguindo 

abarcar as necessidades das camadas mais carentes e passando uma leitura sobre a 

realidade social de forma didática, pedagógica e com linguagem acessível. 

São exemplos como esses que possibilitam mobilizações de uma luta coletiva, 

gerando ferramentas capazes de romper o pensamento alienante e construir pessoas 

políticas, lutadoras e revolucionarias. Parafraseando Cisne (2014, p. 57), “ainda que um 

ser social não exerça a função de intelectual, ele pode passar a exercer”, todos temos a 

potencialidade de um ser revolucionário que pode vir a despertar e sair da condição de 

alienado, uma vez que qualquer indivíduo tem a capacidade de reflexão, de apreensão e 

elaboração de mundo que o torna um intelectual, que pode e deve “contribuir com o 

processo de formação da consciência revolucionaria de forma a desvelar criticamente as 

relações de alienação e a fortalecer as relações emancipatórias” (CISNE, 2014, p. 57). 

Esse é um passo importante para a possibilidade de evolução enquanto sujeitos coletivos, 

estando mais próximos a outra alternativa de sociedade em uma forma real/material, e 

não mais como algo utópico/inalcançável. 
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INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS REALIZADAS DURANTE O ENSINO 

REMOTO EMERGENCIAL (ERE) NOS CURSOS MÉDIO TÉCNICO 

INTEGRADO DO IFCE CAMPUS TABULEIRO DO NORTE 
          

Júlia Lívia Viana França1 

            

INTRODUÇÃO 

Com a pandemia da Covid-19, surgiram várias discussões nos diversos âmbitos 

da sociedade, principalmente na área da educação, onde se observa constantemente uma 

reestruturação pedagógica intensa no âmbito das unidades de ensino. Esse processo de 

transformação tem exigido novos métodos de acompanhamento e de intervenção 

pedagógica, com o auxílio do uso de plataformas digitais, visto que anteriormente eram 

realizados presencialmente. No IFCE, campus Tabuleiro do Norte, a realidade do ensino 

remoto emergencial (ERE) é similar à maioria dos estados do Brasil, ou seja, é composta 

por uma comunidade escolar formada por discentes com alta vulnerabilidade social, 

docentes com nenhuma ou pouca habilidade com as ferramentas digitais e servidores com 

nenhuma experiência com o ensino remoto. Neste contexto, resolveu-se reestruturar a 

forma de intervenção pedagógica realizada no campus com os discentes dos cursos médio 

técnico integrado, tendo como base a metodologia de realização de reuniões de 

notificação de desempenho discente, de forma individualizada, utilizando a ferramenta 

Google Meet, com os discentes que se encontravam em situação “crítica” em relação à 

entrega de atividades escolares. O objetivo deste trabalho é apresentar a nova forma de 

acompanhamento e intervenção pedagógica, que foi utilizada nos cursos médio técnico 

integrado do IFCE, no campus Tabuleiro do Norte, no ano de 2020, através de reuniões 

individuais no formato virtual devido ao período de pandemia da Covid-19, com o intuito 

de oferecer apoio educacional aos discentes que enfrentavam dificuldades na adaptação 

com o ensino remoto emergencial, de ofertar orientações pedagógicas de forma 

individualizada, buscando compreender a rotina do discente e os seus anseios enfrentados 

durante o ensino remoto. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Devido ao surto da pandemia da COVID-19 que assola o Brasil e o mundo, a 
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sociedade tem enfrentado diversos obstáculos nos diversos setores, como na saúde, na 

economia e na educação.  Como há a necessidade de isolamento social como forma de 

diminuir os índices de contágio do vírus SARS-COV2, o ano letivo de 2020 teve que ser 

adaptado para um novo modelo de ensino: o ensino remoto emergencial (ERE), realizado 

através de plataformas virtuais, utilizando atividades síncronas (ao vivo) e assíncronas 

(atividades disponibilizadas através de uma plataforma específica), com o objetivo de 

fornecer acesso aos conteúdos escolares e promover o apoio educacional aos discentes, 

buscando minimizar os efeitos causados pela interrupção temporária de aulas presenciais.  

De acordo com Rodrigues (2020), a primeira coisa importante que precisamos 

registrar é a diferença entre EAD e atividades do ERE. No que diz respeito ao ERE, há 

uma adaptação curricular temporária como alternativa para que ocorram as atividades 

acadêmicas relacionadas às diversas disciplinas dos cursos, devido às circunstâncias de 

crise (HODGES et al., 2020). No IFCE, campus Tabuleiro do Norte, essa alternativa foi 

utilizada nas turmas do ensino médio dos cursos técnico integrado, nas quais tiveram a 

carga horária dos cursos cumprida, porém em um primeiro momento, os discentes tiveram 

contato apenas com as disciplinas propedêuticas, com o intuito de não gerar sobrecarga 

de conteúdos e de atividades, prezando que estes conseguissem se adequar melhor ao 

processo de ensino no formato remoto. 

Segundo Libâneo (2002), não há reforma educacional, não há proposta 

pedagógica sem professores, já que são os profissionais mais diretamente envolvidos com 

os processos e resultados da aprendizagem escolar. A partir disso, os docentes do campus 

fizeram cursos de capacitação fornecidos por outros docentes do referido campus que 

tinham mais experiência com as ferramentas digitais, a fim de que se apropriassem do 

uso das ferramentas digitais antes de aplicá-las com finalidades educacionais, visando a 

efetividade dos resultados. É inegável que, devido às modificações relacionadas a fatores 

externos às instituições de ensino, o processo educacional se modificou tão rapidamente 

que tivemos que atender, como educadores, às necessidades de um tempo, cujas 

condições eram totalmente novas. “Não estamos diante de uma opção, mas de uma 

necessidade de mudança, tendo em vista que mudar é questão de sobrevivência, de agora 

em diante” (ROSAS, 2002). De acordo com Libâneo (2002), as tendências impostas pela 

atualidade trazem benefícios, mas também nos impõe prejuízos, principalmente, porque 
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os benefícios não são para todos, ao contrário, destinam-se à minoria. Diante disso, com 

o intuito de minimizar os prejuízos causados pelas mudanças no processo de ensino, foi 

necessário readaptar a forma de intervenção pedagógica utilizada no referido campus, 

anteriormente realizada de forma presencial, de forma a auxiliar os discentes de forma 

individualizada, buscando compreender a rotina do discente e os seus anseios enfrentados 

durante o ensino remoto. 

 

METODOLOGIA 

Foi feito um levantamento quantitativo, utilizando uma coleta de dados, nos 1º, 2º 

e 3º anos dos cursos médio técnico integrado em Manutenção Automotiva e Petróleo e 

Gás, para identificar discentes em situação “crítica” em relação à entrega das atividades 

escolares. No 1º ano, 21 alunos se encontravam em situação “crítica”, sendo 8 alunos do 

curso de Petróleo e Gás e 13 do curso de Manutenção Automotiva; no 2º ano, 12 alunos 

encontravam-se nessa situação, sendo 3 alunos do curso de Petróleo e Gás e 9 do curso 

de Manutenção Automotiva e no 3º ano, apenas 8 alunos, sendo 4 alunos do curso de 

Petróleo e Gás e 4 do curso de Manutenção Automotiva. Em seguida, dividiu-se a equipe 

pedagógica de modo que cada componente conduziria a reunião individual de cada 

discente. Logo, a equipe entrou em contato com o discente, via ligação telefônica, e com 

o seu responsável para agendar a reunião, de modo que todos pudessem participar. No dia 

e horário agendado para a reunião ocorrer, via “Google meet”, estavam presentes além de 

um membro da equipe pedagógica, outros servidores que compõe o quadro de 

funcionários do campus. A reunião se iniciava com a apresentação dos servidores 

envolvidos no processo e, logo após a apresentação de todos os membros, informava-se 

a situação em que o discente se encontrava em relação à entrega das atividades escolares.  

Logo ocorria o momento de fala do discente e do seu responsável e, de acordo 

com as informações fornecidas, o discente era orientado tendo como base as práticas 

pedagógicas, buscando compreender a individualidade de cada um, a sua rotina e as suas 

dificuldades percebidas no ERE, além de destacar a redução de disciplinas e de conteúdos 

ministrados e de apresentar a agenda semanal informando a dinâmica das aulas. No findar 

da reunião, o membro da equipe pedagógica preenchia a notificação de desempenho 

discente no ensino remoto emergencial e explicava que não era possível colher as 
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assinaturas dos participantes presentes na reunião, devido ao período de pandemia da 

Covid-19. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a metodologia utilizada, durante as 21 reuniões de desempenho 

discente realizadas durante o ensino remoto emergencial, no 1º ano dos cursos técnico 

integrado, tanto do curso de petróleo e gás quanto de manutenção automotiva, as 

dificuldades mais elencadas pelos discentes foram, conforme demonstra no Gráfico 01, o 

trabalho, o auxílio nos afazeres domésticos, a desmotivação, a ausência de rotina de 

estudo, a dificuldade na compreensão de conteúdos apresentados no ERE, a ausência de 

ambiente adequado para estudar e os problemas familiares, contudo, a mais citada foi a 

falta de rotina de estudo. 

 

Gráfico 01: Dificuldades elencadas pelos discentes do 1º ano no ensino remoto emergencial 

 
Fonte: Própria (2021). 

 

De acordo com a metodologia utilizada, durante as 12 reuniões de desempenho 

discente realizadas durante o ensino remoto emergencial, no 2º ano dos cursos técnico 

integrado, tanto no curso de petróleo e gás quanto no de manutenção automotiva, as 

dificuldades mais elencadas pelos discentes foram, conforme demonstra no Gráfico 02, o 

trabalho, a desmotivação, os problemas de conexão, as dificuldades na compreensão de 

conteúdos apresentados no ERE, os problemas familiares e os problemas psicológicos, 

destacando-se a depressão e a ansiedade, contudo, a mais citada foi inserção no mercado 
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de trabalho. 

 

Gráfico 02: Dificuldades elencadas pelos discentes do 2º ano no ensino remoto emergencial 

 
Fonte: Própria (2021). 

 

De acordo com a metodologia utilizada, durante as 8 reuniões de desempenho 

discente realizadas durante o ensino remoto emergencial, no 3º ano dos cursos técnico 

integrado, tanto no curso de petróleo e gás quanto no de manutenção automotiva, as 

dificuldades mais elencadas pelos discentes foram, conforme demonstra no gráfico 03, a 

ausência de rotina de estudo, a desmotivação e as dificuldades de compreensão dos 

conteúdos apresentados no ERE, contudo, a mais citada foi a falta de rotina de estudo. 

 

Gráfico 03: Dificuldades elencadas pelos discentes do 3º ano no ensino remoto emergencial 

 
Fonte: Própria (2021). 
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De acordo com os dados apresentados referentes às dificuldades que os discentes 

do ensino médio técnico integrado enfrentam durante o ensino remoto emergencial, 

notou-se que as dificuldades elencadas são bem semelhantes nas três turmas (1º, 2º e 3º 

ano). 

A falta de rotina de estudo e a desmotivação eram dificuldades já esperadas, visto 

que estamos no contexto do ERE, porém o auxílio em afazeres domésticos, a falta de um 

ambiente adequado para estudo e a inserção no mercado de trabalho puderam ser 

observados, levando em consideração a realidade local de vida muito específica, por se 

tratar de uma cidade pouco desenvolvida, no interior do Ceará, onde a maioria dos alunos 

reside na zona rural e em outros municípios vizinhos a Tabuleiro do Norte, e convivem, 

na maioria das vezes, com os mesmos problemas sociais, econômicos e tecnológicos. 

Através de relatos dos docentes envolvidos no processo, após a realização das 

reuniões, percebeu-se uma mudança na postura e no comportamento dos discentes em 

relação ao compromisso de entregar as atividades nos dias determinados pelos 

professores, sem atraso. 

Foram discutidas nas reuniões, alternativas para que os discentes prosseguissem 

com êxito no processo de ensino-aprendizagem, entretanto, encontravam-se muitas 

resistências no início, contudo, no findar das reuniões individuais, os alunos reconheciam 

que o caminho para alcançar os objetivos através do estudo era árduo, mas era 

recompensador e que por mais que existissem dificuldades no caminho, era possível 

buscar formas de transpô-las, permanecendo ativo no processo de ensino. 

 

CONCLUSÕES 

Sabe-se que a pandemia da Covid-19 nos trouxe uma nova forma de enxergar o 

mundo, assim como o novo formato de ensino e de aprendizagem. No meio do “caos”, o 

ensino remoto emergencial nos trouxe ressignificados, fazendo com que os educadores 

diversificassem suas formas de ensinar, fazendo do “novo e desconhecido”, uma nova 

realidade. 

Remeteu-nos a ser resilientes e nos mostrou novas formas de reaprendizagem, 

assim como foi realizado no novo formato de intervenções pedagógicas, tão necessárias 
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nos processos de ensino - sabendo-se que estes são sistêmicos e que através destas 

intervenções pode-se resolver o problema individual do discente, cessando a implicação 

deste problema no processo como um todo. 

Observaram-se mudanças significativas no comportamento dos discentes que 

necessitaram dessas intervenções, conseguindo, através das orientações fornecidas 

durante as reuniões, modificarem suas condutas em relação aos problemas elencados, 

sendo respeitada sua individualidade e sua rotina casa/trabalho. 
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A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E O ENSINO REMOTO EM TEMPOS 

DE PANDEMIA. 
          

Alcione Deodato de Souza1; Giovana de Oliveira Ribeiro2; Jardeline dos Santos Costa3 

            

INTRODUÇÃO  

A pandemia de COVID-19 mudou, drasticamente, a vida das pessoas ao redor do 

mundo, principalmente pelo vírus possuir alta taxa de transmissão e um percentual 

considerável de letalidade.  No Amazonas, segundo dados do Ministério da Saúde, desde 

09 de março de 2021,  já são 326.174 casos confirmados e 11.341 o número de óbitos. 

Em Manaus, esse quadro é de 150.986 casos confirmados e de 8.041 óbitos. Nessa mesma 

conjuntura, encontram-se os povos indígenas, segundo a Articulação dos Povos Indígenas 

do Brasil (APIB), nessa mesma data, o novo coronavírus já havia causado a morte de 992 

indígenas, de 163 etnias no Amazonas. 

Para tentar reduzir os impactos causados pela doença, as organizações de saúde 

pública orientaram medidas de prevenção ao contágio como o distanciamento social, o 

uso de máscara e a higienização das mãos, bem como a suspensão de atividades em 

grupos, o que ocasionou o fechamento temporário das escolas e, no caso específico de 

indígenas, o fechamento das comunidades em Manaus, para entrada de pessoas não 

indígenas. 

Frente a essa situação, o município de Manaus anunciou a paralisação das aulas 

presenciais, por meio do Decreto Municipal 4.789/DOM, 4805 de 24/03/2020. A adoção  

de aulas remotas, com auxílio de recursos impressos periodicamente entregues aos 

alunos, além de aulas na TV e criação de grupos em aplicativos de mensagem de texto se 

tornaram alternativas para continuidade das atividades escolares durante a pandemia.  

No entanto, assegurar aos estudantes o acesso às atividades escolares utilizando o 

ensino remoto não se concretizou em uma tarefa fácil. Em particular para as escolas 

indígenas, o desafio foi ainda maior, por conta das condições precárias em que muitas 
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dessas escolas se encontram e pela falta de infraestrutura básica nas comunidades, como 

o acesso à rede de internet de qualidade. 

 Portanto, em meio a esse cenário, é que o presente trabalho propõe discutir o 

ensino remoto na Educação Escolar Indígena (EEI), durante a pandemia, especificamente 

no Centro Municipal de Educação Escolar Indígena Atawanã Kuarachi Kokama - CMEEI 

Kokama, localizado no município de Manaus. Tendo como base a experiência vivenciada 

pela professora indígena do referido Centro durante o período de distanciamento social. 

Logo, este estudo se justifica por fomentar a reflexão sobre os impasses e as 

possibilidades do ensino remoto na educação escolar indígena no município de Manaus.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Educação Escolar Indígena é um direito constitucional garantido pela legislação 

 brasileira e pautada na elaboração de políticas educacionais capazes de promover 

a recuperação das memórias, a reafirmação das identidades étnicas e a valorização das 

línguas e dos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas, por meio da escola 

indígena. Quanto à educação escolar índigena: 

 

[...]  diz respeito aos processos de transmissão e produção dos conhecimentos 

não-indígenas e indígenas por meio da escola, que é uma instituição própria 

dos povos colonizadores. A educação escolar indígena refere-se à escola 

apropriada pelos povos indígenas para reforçar seus projetos socioculturais e 

abrir caminhos para o acesso a outros conhecimentos universais, necessários e 

desejáveis, a fim de contribuírem com a capacidade de responder às novas 

demandas geradas a partir do contato com a sociedade global (LUCIANO, 

2006, p. 130). 

 

Em Manaus, a construção da Educação Escolar Indígena é marcada por um 

processo de luta dos povos indígenas por uma educação escolar que possa atender à 

realidade das diversas etnias residentes na cidade. Na Secretaria Municipal de Educação 

(SEMED), a Gerência de Educação Escolar Indígena (GEEI) coordena quatro escolas 

indígenas e dezessetes Centros Muncipais de Educação Escolar Indígena (CMEEI). Esses 

Centros trabalham a revitalização da língua materna e a cultura dos diferentes grupos 

étnicos existentes na área urbana de Manaus. Os espaços são cedidos pelas comunidades 

para atender, no contraturno escolar, os alunos matriculados nas escolas não indígenas. 

(MANAUS, 2017). 
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Diante do cenário de pandemia e consequentemente do fechamento das escolas, 

as atividades presenciais foram canceladas. O Ministério da Educação (MEC), em 

consenso com o Conselho Estadual de Educação (CNE), orientou a organização das 

atividades pedagógicas não presenciais de forma remota para fins de cumprimento da 

carga horária mínima anual. Para tal, sinalizando que essas atividades poderiam ser 

desenvolvidas por meio digital com o auxílio de plataformas virtuais, aplicativos de 

textos, do uso da televisão e do rádio e por meio de material impresso como apostilas, 

textos de apoio, exercícios etc. (BRASIL, 2020).  

No entanto, um dos impasses para a utilização do ensino remoto é a dificuldade 

de acesso à internet para os estudantes indígenas. Segundo o Centro Regional de Estudos 

para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC), em 2019, o Brasil 

apresentava um percentual de 29% dos domicílios sem acesso à internet, o que equivale 

a, aproximadamente, 19,7 milhões de lares desconectados. Dentre as respostas dadas 

pelos entrevistados para o não acesso à internet, 59% das pessoas responderam que o 

serviço é caro, portanto, não cabe no orçamento das famílias. Outras 25% disseram ser 

por falta da oferta do serviço na localidade.  

Outro impasse que podemos citar é a necessidade de aperfeiçoamento ou 

formação para os professores indígenas quanto ao uso pedagógico das tecnologias 

digitais. Consideramos que, nem sempre, um usuário das ferramentas digitais apresenta 

competências pedagógicas para lidar com os novos meios de ensino. Assim, destacamos 

a importância de formação adequada, visto que “os docentes precisaram por força da 

urgência, em um curto espaço de tempo, reaprender/refazer sua forma de acesso aos 

estudantes, encaminhar atividades e acompanhar de modo mais individual a trajetória de 

cada um.” (CASTAMAN; RODRIGUES, 2020, p. 09). 

 

METODOLOGIA 

Para a metodologia, utilizamos os paradigmas qualitativos, pois entendemos que 

esse tipo de pesquisa “envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e 

processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, 

procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos 

participantes da situação em estudo” (GODOY, 1995, p. 58).  
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Quanto aos procedimentos, utilizamos a pesquisa bibliográfica, a partir da 

temática da Educação Escolar Indígena, com base em Grupioni (2006) e Luciano (2006), 

dentre outros. Em relação à temática do ensino remoto, nos baseamos nos estudos de 

Castaman; Rodrigues (2020) e Santos (2020). Já no que concerne à pesquisa documental, 

priorizamos as Diretrizes Pedagógicas da Educação Escolar Indígena do Município de 

Manaus/SEMED, de 2017, os Relatórios Home Office das ações do CMEEI 

Kokama/SEMED, de 2020 e os Pareceres do Ministério da Educação sobre o ensino 

remoto.  

Para os procedimentos de coleta de dados, utilizamos entrevistas 

semiestruturadas, via Google Meet, que foram gravadas com a autorização da participante 

para posterior transcrição e utilização no trabalho. 

Quanto aos sujeitos participantes da pesquisa temos  uma professora indígena da 

etnia Kokama que atua no CMEEI Atawanã Kuarachi Kokama, é falante da língua 

materna e reside na própria comunidade na qual trabalha. A docente cursa Licenciatura 

em Pedagogia em uma faculdade particular. Além de atuar como docente, também exerce 

a função de presidente da comunidade.  

O CMEEI Kokama fica localizado na Comunidade Nova Esperança Kokama, 

Ramal do Brasileirinho, zona Leste de Manaus. O Centro atendeu, em 2020, cerca de 48 

estudantes, sendo 25 crianças e adolescentes e 23 adultos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No que se refere aos resultados obtidos durante a entrevista, verificamos que o 

WhatsApp foi a principal ferramenta utilizada pela professora para se comunicar com pais 

e alunos. Foi através desse canal, que foram enviadas atividades, videoaulas, áudios com 

a explicação dos exercícios a serem realizados, áudios na língua Kokama com contação 

de história, músicas etc. Os pais foram responsáveis por fotografar e enviar as atividades 

para a professora. O grupo serviu ainda para tirar dúvidas, compartilhar ideias e sugestões 

entre os pais.  

Todavia, segundo a professora, esse modelo apresentou dois entraves:  a falta de 

recurso financeiro de algumas famílias para contratar serviço de internet, visto que muitas 

dependem apenas do Programa Federal Bolsa Família. Além disso, o péssimo serviço de 

internet ofertado na região da comunidade. Assim sendo, uma segunda alternativa para 
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continuidade das aulas foi a impressão de atividades e a entrega delas através da 

professora, diretamente na casa dos estudantes.  

Para a professora, o ensino remoto demanda uma sobrecarga de trabalho, pois 

além de preparar as aulas, entregar material didático na casa dos estudantes, repassar as 

orientações e tirar dúvidas pelo WhatsApp, ainda é preciso tempo para estudar e pesquisar 

atividades pedagógicas que possam ser adaptadas para língua Kokama.  

Segundo a professora, a falta de habilidade com o uso das tecnologias dificultou 

o andamento dos trabalhos. Ela destacou  que a SEMED não ofertou nehnhum tipo de 

formação para o ensino remoto. No entanto, ressaltou que, com o apoio da assessora 

pedagógica oferecendo orientação, as dificuldades foram contornadas. Ela esclareceu que 

o auxilio da assessora durante a pandemia foi essencial, pois juntas planejavam as aulas, 

verificavam qual seria a melhor estratégia para não haver desistência dos estudantes e, 

assim, buscavam novas formas de tornar o ensino mais prazeroso e participativo. 

Quanto ao acesso à internet, a professora afirmou tê-lo em casa, mas quanto ao 

questionamento sobre receber algum tipo de ajuda da SEMED para as aulas remotas, a 

docente relatou que não recebeu esse tipo de ajuda. No caso da impressão das atividades, 

contou com a doação de papel oficío e comprou tintas para impressora com recursos 

próprios.  

Em relação à frequência dos alunos, a professora destacou a participação de todos 

nas atividades propostas e o empenho dos pais em auxiliar os filhos no cumprimento das 

tarefas. Ela destacou ainda que percebeu um maior comprometimento das familias em 

acompanhar os estudantes durante o periodo do distanciamento social.  

Por fim, a professora destacou que o assessoramento pedagógico realizado de 

forma remota, nesse momento pandêmico, foi uma solução viável. Nesse caso, contando 

com a utilização de recursos midiáticos como o WhatsApp, e-mail, Google Drive e o 

Google Meet, que são recursos gratuitos e de conhecimento comum, aliados às 

metodologias e materiais já utilizados no processo pedagógico da GEEI.  

 

CONCLUSÕES 

Os resultados da pesquisa demonstraram os desafios enfrentados pelo CMEEI 

Kokama em prosseguir com as atividades pedagógicas em meio ao ensino remoto, bem 
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como a necessidade de formação aos professores indígenas para o uso das tecnologias 

digitais. Vale destacar ainda a importância de uma rede de conexão de internet para que 

os estudantes possam participar, mesmo de forma virtual, das práticas educativas 

planejadas e coordenadas pela professora.  

Como vimos, os atores participantes do processo educativo (CMEEI, professor, 

estudantes e famílias) não estavam preparados para os entraves impostos pela pandemia. 

Mas a capacidade de reinventar esses processos fez com que os prejuízos decorrentes da 

paralisação das aulas presenciais fossem minimizados.  

A partir desses pontos, podemos destacar a importância do uso do WhatsApp como 

meio de contato entre os assessores e os professores, bem como para envio/recebimento 

de atividades, ou ainda, envio/feedback por parte dos professores e assessores da GEEI. 

Além disso, outras ferramentas também foram utilizadas, tais como: e-mail, Google 

Classroom e o Google Meet, esse último, principalmente, para assessoramento ao 

professor indígena e reuniões internas dentro do setor. 

Por fim, pensar as práticas educativas diferenciadas do CMEEI em tempos de 

pandemia representa não só o constante processo de resistência às invisibilidades dos 

povos indígenas, como também a luta pelos direitos básicos a saúde, à terra e à educação 

de qualidade.  
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A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NO CONTEXTO DAS AULAS REMOTAS: 

REFLEXÕES E APONTAMENTOS 
          

OLIVEIRA, R. L1; SILVA, M. J. S2; SILVA, C. E. L3 

            

 

INTRODUÇÃO 

A pandemia do Coronavírus (SARS-CoV-2) desencadeou diferentes 

manisfestações nos mais diversos setores da sociedade e as atividades humanas sofreram 

mudanças devido a todos os protocolos adotados desde o início da pandemia até o 

momento atual. Um dos protocolos adotados pelos órgãos de saúde foi o isolamento 

social, fazendo com que a população mudasse os seus hábitos diários e evitasse o contato 

físico entre os indivíduos.  

Alguns protocolos estabelecidos para o enfrentamento da pandemia, como já 

mencionado, afetou diretamente diversos setores da sociedade, dentre eles, a educação. 

Diante desse contexto e das medidas de segurança, as aulas oferecidas pelas instituições 

de ensino, sejam elas privadas ou públicas, deixaram de ser presenciais para evitar o 

contato entre os indivíduos. Como medida mitigadora, algumas instituições, inicialmente 

as privadas e, na sequência, algumas públicas, em especial as instituições federais, 

adotaram o uso da tecnologia para dar continuidade ao ano letivo, ofertando as aulas de 

maneira remota, por meio de momentos síncronos e assíncronos. 

Diante desse cenário, os docentes dos diversos componentes curriculares, de 

maneira abrupta, tiveram que se adaptar ao “novo normal”, aprendendo a manusear 

diferentes formas de mídias, a portar-se em cenários e “caminhos virtuais” 

desconhecidos, adaptar seus conteúdos e metodologias utilizadas, visando a continuidade 

do processo de ensino-aprendizagem de seus alunos. Dirigimos-nos ao mérito deste 

trabalho, o componente curricular educação física, cuja atuação está pautada 

majoritariamente nas vivências expressas pela cultura de movimento e  enfrentou, 

portanto, um grande desafio desde o início da suspensão das aulas presenciais devido à 

pandemia da COVID-19. 
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Diante disso, este artigo caracteriza-se como um ensaio, o qual vislumbra tecer 

reflexões e apontamentos acerca do componente curricular educação física, desenvolvido 

nas instituições escolares durante o período pandêmico. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA – A COVID 19 E A FORMAÇÃO A PARTIR 

DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

O Coronavírus (SARS-CoV-2) teve seu primeiro registro na China, mais 

especificamente na cidade de Wuhan, no final do ano de 2019. A síndrome respiratória 

com alto poder de transmissão rapidamente se espalhou pelo mundo, tornando-se uma 

pandemia. O primeiro registro do Covid-19 no Brasil aconteceu em março de 2020 e, a 

partir dessa chegada, algumas medidas foram realizadas para combater a disseminação 

do vírus, dentre as quais citamos o isolamento social. À vista disso, vários setores da 

sociedade tiveram que ter suas atividades reduzidas e, até mesmo, suspensas 

integralmente.  

A educação no Brasil foi extremamente afetada. A portaria nº 343/2020, publicada 

no Diário Oficial da União em 18 de março de 2020, permitiu que as aulas presenciais 

fossem substituídas pelas aulas remotas (BRASIL, 2020).  

Os docentes de todo o país tiveram que se reinventar, aprender a manusear de 

forma urgente os diferentes aparatos tecnológicos, transformando-os em mídias 

educacionais para que fossem suporte na continuação do processo de ensino e 

aprendizagem. Com isso, para Cordeiro (2020, p. 20) “reaprender a ensinar e reaprender 

a aprender são desafios em meio ao isolamento social na educação do país”. O ensino 

remoto se tornou a principal estratégia educacional para a mediação do processo de ensino 

e aprendizagem. Ainda em relação as transformações promovidas por esse “novo 

normal”, Costa e Nascimento (2020, p. 2) afirmam que: 

 

Essas grandes transformações provocadas na educação pelo ensino 

remoto evidenciaram desigualdades que até então, pareciam 

camufladas pelo acesso ao ensino de forma presencial nas salas de aula. 

Alguns aspectos se tornaram ainda mais visíveis, como a desigualdade 

social, tecnológica e econômica. Na educação, a perda da interação 

presencial e direta entre alunos e professores ressignificou a consciência 

social tão importante em meio escolar. 
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Para minimizar as barreiras enfrentadas devido ao novo modelo de ensino, a 

colaboração da família e corpo escolar mostrou-se de extrema importância na sequência 

do processo educacional. Percebeu-se que é necessário que os pais e mães, a família como 

um todo, os docentes e os discentes, além de toda a comunidade escolar se sintam parte 

desse processo de integração social.  

Quando relacionamos o ensino remoto aos diferentes componentes curriculares, 

aqueles com caráter prático apresentaram grandes desafios com o advento do ensino 

remoto, a exemplo citamos o componente educação física. No ambiente escolar, a 

disciplina de educação física, muitas vezes, é uma das preferidas do corpo discente, 

porém, isso não é uma regra. Muitos alunos se sentem excluídos nessas aulas e cabe ao 

docente proporcionar a inclusão de todos e de todas. De Marco (1995, p.77) considera “a 

educação física como sendo um espaço educativo privilegiado para promover as relações 

interpessoais, a autoestima e a autoconfiança valorizando-se aquilo que cada indivíduo é 

capaz de fazer em função de suas possibilidades e limitações pessoais”.  

Por muito tempo, a educação física foi pautada por abordagens apenas 

psicomotoras e esportivistas, não considerando a bagagem teórica que a disciplina possui. 

Dessa forma, ao voltarmo-nos ao ensino remoto, os professores que atuam na área em 

destaque tiveram que repensar o seu fazer docente, promovendo, com isso, um ensino 

remoto que fosse, de fato, eficiente para o processo de ensino e aprendizagem, bem como 

para a mediação dos conteúdos da disciplina. Embora distante cronologicamente da 

pandemia, corroboramos com as palavras de Lorenz e Tibeau (2003, p. 66), para quem: 

“tornar valorativo os conhecimentos teóricos científicos da educação física podem ajudar 

a modificar o conceito ainda existente de "atividade" para o real conceito de disciplina”.  

A educação física enquanto componente curricular possui grande contribuição na 

formação integral do indivíduo, proporcionando práticas reflexivas e (re)significando 

conceitos e discursos. Dentro das suas diferentes abordagens, é extremamente importante 

que os professores e alunos consigam repensar as suas ações, suas falas e práticas, já que:  

 

A Educação Física deve assumir a responsabilidade de formar um 

cidadão capaz de posicionar-se criticamente diante das novas formas da 

cultura corporal de movimento – o esporte-espetáculo dos meios de 

comunicação, as atividades de academia, as práticas alternativas, etc. 

Por outro lado, é preciso ter claro que a Escola brasileira, mesmo que 

quisesse, não poderia equiparar-se em estrutura e funcionamento às 
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academias e clubes, mesmo porque é outra a sua função (BETTI; 

ZULIANI, 2002, p. 75).  

 

Em tempos de pandemia, os saberes e o fazer docente devem estar associados a 

toda conjuntura em que o país se encontra, com isso, a promoção da saúde, da qualidade 

de vida, além de todos os conteúdos teóricos da disciplina serão pautas de boas discussões 

no ambiente virtual de ensino.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO – O ENSINO REMOTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

Apesar do cenário teórico apresentado anteriormente, foi possível perceber o 

quanto era desafiador a mediação do conhecimento da educação física através do ensino 

remoto. Toda a conjuntura atual do país fez com que a desigualdade social fosse ainda 

mais evidenciada e percebêssemos o quanto alunos e alunas não estão tendo acesso à 

educação em tempos de pandemia, em virtude de inúmeros motivos: a falta de acesso à 

internet, as moradias se encontram em locais sem sinal telefônico, a falta de apoio familiar 

e pedagógico, dentre outros.  

Em relação ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem e o esforço 

de professores e professoras, além do corpo escolar e familiar, Costa e Nascimento (2020, 

p. 3) corrobora ao dizer que:  

 

Mesmo as que possuem acesso, as condições em que vivem e são 

submetidas se mostram, muitas vezes, desfavoráveis à aprendizagem. 

Muitos têm sido os esforços em mitigar essa carência através da 

disponibilização de material impressos encaminhados aos alunos sem 

acesso a internet. Para as crianças e jovens que possuem acesso a 

internet resta o desafio de aprender a gerenciar o tempo dentro de casa 

e ter disciplina para estudar. Tudo isso no contexto de stress por estarem 

confinados em casa, longe dos amigos e professores e vivendo o 

contexto de uma pandemia internacional. 

 

Sobre o ensino remoto nas aulas de educação física, percebemos o quanto os 

professores e as professoras tiveram que moldar novamente os seus saberes e fazeres 

docente. As aulas de educação física trabalhadas de forma contextualizada, aliando 

práticas da cultura de movimento com discussões envolvendo aspectos inerentes ao uso 

de tecnologias, gênero, diversidade, consumo e mercado, e, na sua grande maioria, tão 

aceitas e ganhando cada vez mais espaço entre os alunos tem tido diferentes concepções 

no contexto do ensino remoto. 
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Nesse viés, as metodologias ativas de ensino surgem como estratégia para a 

mediação do processo de ensino e aprendizagem no contexto do ensino remoto. Assim 

sendo, Santos et al. (2020) nos questionam como desenvolver de maneira satisfatória, 

crítica, participativa e eficiente esses elementos que precisam compor o planejamento das 

aulas de educação física escolar durante esse tempo de distanciamento social. 

Na perspectiva das metodologias ativas de ensino, mediar o conhecimento a partir 

de aplicativos, vídeos, mapas mentais, entre outras ferramentas são de extrema 

importância no processo de ensino e aprendizagem.  

 

(...) As metodologias ativas procuram criar situações de aprendizagem 

nas quais os aprendizes possam fazer coisas, pensar e conceituar o que 

fazem e construir conhecimentos sobre os conteúdos envolvidos nas 

atividades que realizam, bem como desenvolver a capacidade crítica, 

refletir sobre as práticas realizadas, fornecer e receber feedback, 

aprender a interagir com colegas e professor, além de explorar atitudes 

e valores pessoais (VALENTE, 2018, p.28). 

 

Nessa era da informação e tecnologia, diversos saberes, comportamentos, práticas 

e informações vão se transformando em uma velocidade sem igual. Os saberes que 

perpassam por mudanças constantes e ampliadas caracterizam a volatilidade do 

conhecimento na atualidade. Essas mudanças constantes refletem sobre a forma de 

pensar, saber, agir e fazer o tradicional da educação (KENSKI, 2007). 

O ensino remoto da disciplina de educação física deve proporcionar ao alunado a 

resolução de situações-problema de forma crítica através de inúmeras metodologias 

ativas. É necessário entender a importância da mediação do conhecimento teórico da 

disciplina, dando ênfase também nas aulas online.  

 

CONCLUSÕES 

Percebemos ao longo do desenvolvimento deste trabalho que além de tantas outras 

questões, a pandemia da COVID-19 tem modificado o processo de ensino e 

aprendizagem, no qual era feito de forma presencial e, nesse momento, devido ao 

isolamento social, tem sido feito a partir do ensino híbrido ou remoto.  

Visto isso, os professores dos diferentes componentes curriculares tiveram que 

ministrar aulas em ambientes virtuais e estar a todo momento mediando o conhecimento 

ou trabalhando para a construção de novas formas de ensino, muitas vezes, utilizando 
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como ferramentas, as metodologias ativas de ensino.  

Os professores de educação física, em especial, tiveram a sua prática docente 

moldada para que pudesse ser adequada ao ensino remoto, conteúdos foram adaptados, 

professores e professoras tiveram que (re)inventar as suas metodologias para que a 

mediação do conhecimento acontecesse de forma participativa, dinâmica e crítica.  

A partir das reflexões e apontamentos anunciados anteriormente, percebemos que 

este trabalho é importante para a construção de novos caminhos dentro do ensino remoto 

e para trabalhos futuros, especificamente que discutam e reflitam a prática docente no 

componente curricular de educação física. As metodologias ativas de ensino são 

estratégias importantes na manutenção e mediação do processo de ensino e aprendizagem.  
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A IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO REMOTO NA UFCG E O SEU IMPACTO 

NO CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO  
          

Liandra Gomes Cavalcanti1; Jorge Luis Marques Pordeus2; Clara Moura de Sousa Lucena3 

Orientador: Luan Gomes dos Santos Oliveira 

 

 

INTRODUÇÃO 

Com a chegada da COVID-19, uma pandemia de escala planetária, no Brasil que 

de acordo com o Ministério da saúde o primeiro caso foi em fevereiro de 2020 e com a 

rápida ampliação dos casos de contaminação, configurando-se em um desafio de 

múltiplas facetas: ambiental, social, política, econômica, cultural, sanitária, etc. O 

Ministério da saúde (MS) e a Organização Mundial de Saúde (OMS) fizeram algumas 

recomendações dentre elas está o incentivo ao isolamento social, na qual as atividades 

consideradas não essenciais não estão sendo efetivadas, como por exemplo as aulas 

presenciais nas instituições de ensino, que passaram agora a acontecer de forma remota, 

esse modelo traz consigo diversas peculiaridades que implicam na desqualificação do 

ensino-aprendizagem com o desmonte da Universidade pública brasileira. As 

universidades públicas do país contém um tripé essencial na formação desses futuros 

profissionais que é o ensino, a pesquisa e a extensão que não forma só profissionais 

qualificados para o mercado de trabalho, atua também na formação humana e política 

desses cidadãos e cidadãs. Com o modelo de sociedade capitalista atual, de base 

financeira e neodesenvolvimentista, observamos que os Neoliberalistas se apropriaram 

da educação como um produto para a mercantilização, fragilizando seu atributo de direito 

do povo, no qual segundo  SILVA, LIMA (2020, p. 293) “No estágio mais neoliberal da 

sociedade globalizada, direitos essenciais de garantia da dignidade humana como 

assistência à saúde, alimentação, à segurança e à educação se transformaram em 

mercadorias”. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O referencial teórico que deu subsídio ao desenvolvimento do resumo se deu na 

 
1 Serviço Social, UFCG - campus CCJS, liandra.gomes@estudante.ufcg.edu.br 
2 Serviço Social, UFCG – campus CCJS, jorge.marques@estudante.ufcg.edu.br 
3 Serviço Social, UFCG – campus CCJS, clara.moura@estudante.ufcg.edu.br 
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perspectiva e os interesses neoliberais em torno da relação ensino/aprendizagem 

permeadas no contexto atual de introdução da modalidade remota nas universidades 

públicas, gratuita e de qualidade. Levantando um debate sobre os impactos da 

implantação do ensino remoto na UFCG, de acordo com a literatura disponível acerca do 

tema. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia assentou-se no materialismo histórico dialético, com a finalidade 

de compreender a realidade vivenciada pelos estudantes diante da implementação do 

ensino remoto em um período de excepcionalidade gerada pela crise sanitária mundial 

decorrente da covid-19.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O espaço em que se insere a pandemia mundial do COVID-19 apenas traz de uma 

forma mais transparente os atuais cenários de desigualdade nas condições econômicas e 

sociais da nação, apresentando a luta pela vida submetida à intencionalidade do lucro. Na 

circunstância da pandemia, a disposição do Ensino Remoto Emergencial, se dando no 

decorrer de uma maior flexibilidade do trabalho, em tempos de COVID-19 também 

insere-se processo de avanço de um neoliberalismo, que traz significado de uma certa 

ameaça à educação gratuita e de qualidade prevista no Artigo 20 da Constituição Federal 

de 1988.  

Afloram-se os ideais de um certo estado avançado de consciência política e crítica 

acerca do findar do sistema capitalista que sacrifica tudo em razão do lucro.Com o avanço 

do Ensino Remoto Emergencial, a educação pública nas escolas e universidades pode 

entrar em uma possível degradação, já que com a possibilitação de um passo à frente da 

Educação a Distância. A implementação banalizada de um ideário onde ”as empresas não 

podem paralisar" juntamente aos difundida pelos superiores do governo, e, a pressão 

aliada a necessidade de lucro e do acúmulo de capital como principalidade, se insere no 

globo da manipulação da massa no que também tange a educação, nas faculdades e 

escolas. A modalidade EAD apresenta-se como uma alternativa para o progresso das aulas 

e traz consigo um pente de debates e questionamentos. 

A implementação do ensino remoto foi intitulada de Regime Extraordinário 
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Acadêmico (RAE) na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) iniciando as 

atividades em setembro de 2020, a princípio como uma modalidade opcional que não 

teria nenhum impacto negativo caso o aluno não pudesse fazer o RAE, não quisesse ou 

desistisse no caminho. É importante ressaltar que no Brasil a maior parte dos estudantes 

da universidade pública são filhos da classe trabalhadora ou a própria classe trabalhadora, 

sendo assim nem todos os estudantes têm acesso a uma internet de qualidade ou  os meios 

tecnológicos para acessar as aulas. 

 A UFCG  é uma universidade que contém sete campus em todo o estado da paraíba 

desde o agreste até o sertão. Nos campis fora de sede as dificuldades são ainda maiores, 

pois muitos dos estudantes dos municípios do sertão moram em sítios o que dificulta o 

acesso a uma internet de qualidade e aí é onde temos o grande problema enquanto 

estudantes, essa adaptação tem sido difícil  para os docentes, os técnicos administrativos 

e os discentes, mas quem sofre os impactos diretos com toda certeza são os estudantes 

que estão no seu processo de formação profissional tendo que lidar com as instabilidades 

deste período, a falta de concentração, as quedas de internet, a falta de equipamentos de 

qualidade, e a defasagem de um acervo bibliográfico de qualidade. 

 

CONCLUSÕES 

Portanto, nosso principal objetivo foi mostrar que com a adesão ao ensino remoto 

existe um prejuízo gigantesco na formação dos futuros profissionais e que só o esforço 

do corpo discente não é suficiente. O estudante necessita de um apoio psicológico, apoio 

didático que traga debates e discussões que lhe instigue, intrigue e o faça questionar 

desenvolvendo o seu senso crítico. Essa idealização messiânica de que a tecnologia é 

salvadora adquirida na construção de alienação do capital permeada neste sistema 

capitalista que tenta a todo custo nos privar de ter acesso aos nosso direitos básicos e 

fundamentais, agora se utilizando da pandemia para tentar vender educação pontuando 

que se num primeiro momento deu certo vai  continuar dando, tentando nos vender  uma 

deturpação da realidade, pois a  verdade é que só estão intensificando os problemas 

fortalecendo a luta de classes, transformando a educação superior mais elitista, além de 

promover o aumento da jornada de trabalho dos educadores, aumento das demandas 

educacionais para os alunos que estão dedicando mais tempo aos estudos e no fim sentem 
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que  não aprenderam nada e acabam por desenvolver problemas de saúde mental como 

ansiedade, depressão e crise de pânico. É notório que neste momento que o Brasil enfrenta 

perpassando a 2ª onda da crise sanitária mundial o ensino remoto é uma das únicas 

soluções viáveis a fim de não colocar nenhuma vida em risco, mas é necessário que a 

universidade tenha consciência de que a qualidade do ensino está reduzida resultando 

numa desqualificação do ensino. A UFCG está formando novos profissionais que vão 

enfrentar diversas dificuldades desencadeadas pelos déficits que a adesão do ensino 

remoto deixará como herança. “O que as novas tecnologias podem nos trazer são 

oportunidades ainda mais ampliadas, em meio também a enormes ricos e desacertos”. 

Não queremos uma educação bancária (FREIRE,1987). 
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A LUDICIDADE NO ENSINO REMOTO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
          

Flaviane Carvalho Rebouças1; Valmaria Lemos da Costa Santos2 
 

INTRODUÇÃO 

 Esta pesquisa pretende compreender a ludicidade na Educação Infantil, no 

contexto de Ensino Remoto Emergencial. A mesma foi pensada a partir do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), durante processo formativo no Curso de Pedagogia, na 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/UERN, semestre 2020.2 em andamento, 

com a orientação da professora Valmaria Lemos da Costa Santos, da Faculdade de 

Educação/UERN. O interesse em estudar a ludicidade surgiu da própria experiência da 

autora, durante o Estágio Supervisionado I, em uma Unidade de Educação Infantil, na 

qual foi percebido, dentre outros elementos, que através de atividades lúdicas havia maior 

engajamento dos alunos e assimilação dos conteúdos. 

 Nesse sentido, no atual momento onde as aulas estão sendo ministradas por meio 

do formato remoto, em especial, nos Centros de Educação Infantil-CEI, buscamos discutir 

os desafios e as possibilidades vivenciados pelos/as professores/as da Educação Infantil 

frente ao ensino remoto. Ademais, identificar as estratégias utilizadas na aplicação de 

atividades lúdicas, no tocante a Pandemia da Covid-19 que assola todo o mundo, fazendo 

com que os sistemas de ensino repensem as formas de se fazer educação no Ciberespaço3.  

Em um período de tantas incertezas impostas pela Pandemia da Covid-19, 

indagamo-nos: Como está sendo desenvolvido a ludicidade no ensino remoto na 

Educação Infantil? Quais os desafios vivenciados pelos/as professores/as da Educação 

Infantil no processo de práticas lúdicas no ensino remoto? Quais as possibilidades da 

utilização do lúdico no ensino remoto? 

 Partimos do seguinte pressuposto: a ludicidade, enquanto atividade pedagógica é 

um elemento vivo, que promove resultados, ou seja, é dinamizadora de novas ações e 

 
1 Discente do Curso de Pedagogia, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/UERN, 

flaviane_carvalho55@hotmail.com 
2 Docente da Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/UERN, 

valmarialemos@uern.br 
3 Conforme, Lévy (2010, p. 17) “o Ciberespaço (que chamarei de ‘rede’) é o novo meio de comunicação 

que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infra-estrutura 

material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim 

como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo”. 
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significados no ensino presencial e/ou remoto. Portanto, mesmo no ensino on-line, ela 

não perde estas características e influencia diretamente no desenvolvimento das crianças 

da Educação Infantil. Contudo, no atual momento da Pandemia da Covid-19 sua 

promoção demanda uma reorganização escolar, em virtude da necessária utilização das 

Novas Tecnologias Digitais no processo de ensino que modificam, sobremaneira, a 

prática docente (seus rituais), por conseguinte, afetam a aprendizagem dos alunos. 

Para tanto, seguem breves discussões que se fazem necessárias à luz de 

abordagens teóricas e pesquisa de campo no Centro de Educação Infantil-CEI: Maria 

Helena Rebouças Marques, que é uma unidade de Educação Infantil, localizada no 

município de Icapuí-CE. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A palavra ludicidade vem do latim ludus, que significa jogo, exercício ou 

imitação. Sobre jogos e brincadeiras ainda há uma visão errônea, no sentido que possuem 

o mesmo significado, mas há uma diferenciação. O brincar é algo que não precisa de 

regras, é algo livre e prazeroso, que propicia o desenvolvimento da criatividade, por meio 

disso, as crianças podem ressignificar suas práticas, produzindo novas culturas. Já os 

jogos são constituídos por meio de regras e estratégias. Não é uma atividade livre e 

espontânea. Eles propiciam lazer por meio de competições e disputas. Nos jogos, há 

sempre um vencedor e um perdedor e não é possível modificar as regras. Assim, segundo 

o dicionário Infopédia: 

 

Brincar: divertir-se com jogos; entreter-se com brincadeiras infantis; gracejar; 

zombar; proceder com leviandade em relação a algo. 

Jogo: atividade lúdica ou competitiva em que há regras estabelecidas e em que 

os praticantes se opõem, pretendendo cada um ganhar ou conseguir melhor 

resultado que o outro.  

 

Embora haja essa diferenciação, ambas as atividades têm seus próprios benefícios 

e são essenciais no desenvolvimento afetivo, cognitivo e social das crianças. Vygotsky 

(2007, p. 117-118), por exemplo, evidencia que:  

 

[...] a criança segue o caminho do menor esforço – ela faz o que mais gosta de 

fazer, porque o brinquedo está unido ao prazer – e, ao mesmo tempo, aprende 

a seguir os caminhos mais difíceis, subordinando-se as regras e, por 

conseguinte, renunciando ao que ela quer, uma vez que a sujeição a regras e a 

renúncia à ação impulsiva constitui o caminho para o prazer no brinquedo.  
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Para muitos estudiosos não há uma ideia fixa do que seja a ludicidade, pois ela está 

intimamente ligada a subjetividade de cada um. Sendo assim, uma brincadeira para ser 

lúdica dependerá dos estados emocionais e das experiências vividas por cada sujeito. 

Desta forma, Luckesi (2014, p. 13) salienta que:  

 

Todas as atividades consideradas lúdicas, poderão ser não lúdicas, a depender 

dos sentimentos que estejam presentes em quem delas está participando, numa 

determinada circunstância. Por exemplo, uma criança que, por alguma razão 

biográfica (de modo comum, razão psicológica) não gosta de pular corda, essa 

atividade ‘brincar de pular corda’, além de incômoda, será chata para ela, e, 

pois, sem nenhuma ludicidade. A alma da criança não estará presente no que 

estará fazendo, à medida que não tem nada de lúdico praticar uma atividade 

que é denominada lúdica, mas que é, para essa criança incômoda e chata.  

 

Ou seja, a classificação como positiva ou negativa que designamos para alguma 

coisa, ou no caso, a uma atividade escolar, está intimamente relacionada com as nossas 

memórias afetivas, com o que está gravado no nosso psicológico e com o nosso passado. 

Um indivíduo que vivenciou uma experiência traumática não vai se portar de uma mesma 

maneira que uma pessoa que nunca passou por situação semelhante. São essas situações 

diferenciadas, relacionadas ao nosso eu interno, que ditará o que é lúdico ou não. 

 Recentemente, com a Pandemia da Covid-19 a maioria dos países tiveram que 

tomar medidas drásticas para tentar conter o avanço do Coronavírus, chamado SARS-

CoV-2, cujo índice de mortalidade é altíssimo. Desta forma, por meio do parecer CNE/CP 

5/2020 (BRASIL, 2020), o Conselho Nacional de Educação-CNE e o Ministério da 

Educação-MEC aprovaram diretrizes e validaram o ensino remoto, tendo em vista a 

necessidade do afastamento social. Este documento traz um diagnóstico detalhado do 

sistema educacional brasileiro e também medidas que devem ser tomadas na volta gradual 

das atividades escolares, que não poderá demorar muito, para não aumentar as 

desigualdades e a diferença de oportunidades com base na realidade dos alunos. Embora 

o CNE tenha aprovado o Ensino Remoto Emergencial, na Educação Infantil existem 

algumas ressalvas. 

 O Ensino Remoto Emergencial e a Educação à Distância (EAD) vêm ganhando 

espaço nas discussões na área da educação. De acordo com Rodrigues (2020) é importante 

salientar, primeiramente, que há diferenças entre essas duas formas de ensino. Ela 

continua enfatizando que na EAD há um planejamento, escolhas pedagógicas e melhor 
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organização dos processos de ensino e aprendizagem, enquanto que no Ensino Remoto 

Emergencial há uma adaptação curricular temporária, ou seja, não houve um tempo para 

planejamento e isso é evidenciado pelo próprio conceito da nova modalidade, é remoto, 

porque os professores e alunos não podem se deslocar até a escola e é emergencial, porque 

não houve um tempo para se planejar como seriam as atividades.  

 Diante de um cenário tão difícil e cheio de incertezas, é essencial que os/as 

professores/as da Educação Infantil pensem em atividades e formas de trabalhar que 

levem em consideração as especificidades das crianças, bem como formas de aprender 

por meio da ludicidade, ou seja, que consigam relacionar o conhecimento e a diversão em 

parceria com os pais ou responsáveis pelas crianças envolvidas no processo de ensino 

remoto. 

 

METODOLOGIA 

 Para atingir os objetivos deste trabalho, utilizamos a abordagem qualitativa, por 

meio da pesquisa exploratória. Destarte, num primeiro momento, por meio da revisão 

bibliográfica, buscamos autores que trazem uma explicação mais aprofundada sobre os 

conceitos que norteiam esse trabalho: Ludicidade e Ensino Remoto. Desta forma, nos 

embasamos nas seguintes obras: Luckesi (2014), Vygotsky (2007), Barreto; Lima e 

Rocha (2020). 

 Em um segundo momento, aplicamos um questionário on-line, via Google 

Forms, com 3 (três) professoras do CEI Maria Helena Rebouças Marques, que é uma 

unidade de Educação Infantil, localizada no município de Icapuí-CE. Na primeira parte 

do questionário pedimos para que as professoras do CEI, que optaram por responder ao 

questionário, se identificassem e logo em seguida respondessem sobre a concepção de 

infância, estratégicas lúdicas de ensino no atual contexto, e os desafios e perspectivas em 

torno disto.  

 Num terceiro momento, realizamos pesquisa documental (parecer do CNE/MEC 

e as Diretrizes Específicas para o Ensino Remoto da Secretaria de Educação do Município 

em que está localizado o CEI) para saber as orientações e encaminhamentos para as 

atividades síncronas e assíncronas. Por último, empregamos a triangulação dos dados com 

vistas a corroborar os resultados da pesquisa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Participaram do questionário semiestruturado 3 (três) professoras do CEI Maria 

Helena Rebouças Marques, localizada no Município de Icapuí-CE. Neste, indagamos as 

docentes pesquisadas, na faixa etária dos 25 aos 50 anos, qual a concepção de infância, 

pois compreendemos que o sentido apresentado poderia ser um guia para a ação, ou seja, 

seria capaz de nortear o trabalho pedagógico a ser desenvolvido ao longo desse ensino 

remoto.  

 Foi enfatizado na resposta das professoras que o significado de infância passou 

por diversas modificações ao longo do tempo. Hoje, as crianças são vistas como sujeitos 

de direitos, que possui suas especificidades e um modo de aprender diferente dos adultos. 

Salientaram também, em consonância com os documentos normativos voltados para a 

Educação Infantil nesse formato de ensino, que a ludicidade é de extrema importância 

nesta etapa da educação, tendo em vista que a linguagem das crianças são as brincadeiras 

e que o aprender brincando é fundamental neste contexto. 

 Conforme pesquisamos, as atividades pedagógicas não presenciais estão sendo 

realizadas através do uso das Novas Tecnologias Digitais, dentre elas: alguns aplicativos 

de edição e exibição de vídeos e fotos, o WhatsApp e o Google Meet. Para Kenski (1998) 

esta inclusão de recursos multimediáticos no ensino tem ocasionado mudanças na rotina 

escolar e uma necessária reorganização da carga horária dos/as professores/as para 

estudo, compartilhamento de experiências discussão e reflexão das intervenções 

propostas.  

 As falas das professoras revelaram também, dentre outros aspectos importantes, 

a preocupação em seguir as diretrizes formuladas pela Secretaria de Educação de Icapuí, 

ou seja, que as atividades pedagógicas desenvolvidas tenham as brincadeiras e interações 

como eixos norteadores, experiências e práticas que favoreçam os laços familiares e sua 

aproximação com a escola. Vejamos alguns relatos que evidenciam isto:  

 

“Nessa nova fase de ensino, tentamos ao máximo dá continuidade a 

aprendizagens das crianças e sempre de forma lúdica. A ludicidade foi 

inserida através de brincadeiras em família sempre com a orientação da 

professora, e também usei muito de recursos virtuais para trazer o lúdico para 

minhas aulas como: histórias cantadas, desenhos virtuais” (PROFESSORA, 

01). 
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“O lúdico é trabalhado com frequência e sempre que possível, com confecção 

de materiais, jogos, danças e brincadeiras, sempre buscando o Feedback das 

famílias para compreendê-las e tentar ajustar o que for preciso” 

(PROFESSORA, 02). 

 

“Através de sugestões de brincadeiras entre pais e filhos, construções de 

jogos, confecção de brinquedos, etc.” (PROFESSORA, 03). 

 

 Acerca dos desafios em se promover a ludicidade na Educação Infantil nesse 

modelo de ensino foi destacado a falta de participação da família. Compreendemos que 

tal dado pode ser causado por inúmeros fatores econômicos e sociais que dificultam esse 

engajamento, dentre eles a falta de familiarização com as tecnologias digitais e a 

ocupação profissional que os pais ou responsáveis possuem. De todo modo, destacamos 

conforme Barreto; Lima e Rocha (2020, p. 79) que “a escola pode contribuir com 

sugestões/orientações aos pais/mães para o desenvolvimento de atividades lúdicas-

pedagógicas para serem realizadas em suas casas, tendo como foco as atividades da vida 

diária"4.  

 Ademais, nesse momento tão difícil em que estamos vivendo, é fundamental o 

diálogo dos/as professores/as com as famílias, no sentido de desmestificar a representação 

preconceituosa que ainda existe em torno do uso de atividades lúdicas nas aulas e de 

ressaltar a importância do brincar para o desenvolvimento das crianças na Educação 

Infantil. 

 Tornar-se necessário que os educadores procurem usar as Novas Tecnologias 

Digitais e que promovam através destas vivências que envolvam a literatura, a 

musicalidade, a produção de desenhos, a construção de jogos, bem como o resgate de 

brincadeiras antigas, possibilitando assim o aumento do repertório dos estudantes, bem 

como o acesso e a valorização das diversas culturas. Enfim, atividades que coloquem a 

criança como centro do processo de ensino e aprendizagem.  

 

CONCLUSÕES 

 Compreendemos que a ludicidade é fundamental na Educação Infantil, em 

 
4 Nesse sentido, sugerimos para leitura e reflexão o seguinte documento: “Educação das Infâncias em 

Tempos de Isolamento Social, um Guia para Pais e Responsáveis”, elaborado em 2020, pela equipe do 

Núcleo de Educação da Infância/NEI da Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN, disponível 

em:https://www.progesp.ufrn.br/storage/documentos/Rs979ZVRzJtWDwv96sAE8lMHlRMQawHdkgpD

NlFn.pdf.  

https://www.progesp.ufrn.br/storage/documentos/Rs979ZVRzJtWDwv96sAE8lMHlRMQawHdkgpDNlFn.pdf
https://www.progesp.ufrn.br/storage/documentos/Rs979ZVRzJtWDwv96sAE8lMHlRMQawHdkgpDNlFn.pdf
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especial nesse contexto pandêmico, onde as crianças estão confinadas dentro de suas 

casas. A mesma vem sendo pensada e/ou promovida através do uso de Tecnologias 

Digitais que possibilitam novas ferramentas de ensino e aprendizagem e auxiliam os 

docentes no desenvolvimento de atividades pedagógicas.  

 Estamos cientes também que há inúmeros desafios, quanto à questão do 

planejamento, do acesso às tecnologias (que envolve temas sociais, econômicos e a falta 

de capacipação de professores para o uso de recursos digitais) e da pouca participação das 

famílias na execução de atividades lúdicas. Deste modo, inferimos a necessidade de se 

conduzir experiências lúdicas com consciência, engajamento e comprometimento de 

todos os envolvidos no processo educacional.   

 Ademais, estamos na expectativa de que todos sejam vacinados e que haja o 

retorno das aulas presenciais, pois entendemos que as interações face a face facilitam o 

processo de ensino e aprendizagem, sobretudo, na Educação Infantil. 
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A UTILIZAÇÃO DO TIKTOK  COMO FERRAMENTA DIDÁTICA NO ENSINO 

REMOTO DE QUÍMICA 
          

RODRIGUES, I.E.1; ARAÚJO, M.L.2; JUNIOR, C.A.B.S.3 

 

            

INTRODUÇÃO 

O processo de globalização, bem como os constantes avanços tecnológicos 

geraram mudanças significativas na sociedade, possibilitando novas maneiras para a 

consolidação do ensino e aprendizagem (GARRISON; ANDERSON, 2005). Com o 

advento da pandemia causada pela COVID-19, a presença das tecnologias se tornou mais 

notória. Entretanto, apesar de muitos profissionais já trabalharem com tecnologia, não 

imaginariam que seria necessário uma mudança repentina e emergencial. Essa mudança, 

em pouco tempo, acarretou uma séria de adaptações em diversas aréas, principalmente na 

educação, em todo o mundo. O afastamento social resutou em uma nova forma de ensino: 

o remoto (VALENTE, 2020).  

 Com os efeitos causados pela pandemia por todo o mundo, a suspensão das aulas 

presenciais levou a obrigatoriedade dos profissionais da educação redirecionarem suas 

metodologias e práticas pedagógicas previamente planejadas para um espaço físico, na 

realidade on-line, isto é, no ensino remoto emergencial. Considerando a nova realidade 

de ensino e aprendizagem, decorrentes do distanciamento social, as mídias sociais 

passaram a ser vistas como possibilitdades para fins educacionais.  

 Dentre as redes sociais, o Tiktok  destaca-se como  uma das mais utilizadas pelo 

público jovem atualmente. Posto isso, apesar das plataformas digitais atualmente serem 

estudadas como método alternativo para o ensino, o Tiktok é pouco explorado para fins 

educacioanis. O Tiktok é um aplicativo de vídeos curtos, com duração de 15 a 60 segundos 

publicados em um feed, disponível para sistemas operacionais Android e iOS. No último 

ano, foi considerado o aplicativo mais baixado na App Store, superando o Facebook e o 

Instagram (BARIN; ELLENSOHN; SILVA, 2020). 

 Segundo Monteiro (2020), o aplicativo abordado no presente trabalho pode ser 

utilizado para além da diversão, trabalhando os conteúdos de forma criativa para o 
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desenvolvimento da criatividade dos alunos e a aprendizagem dos conteúdos, visto que 

se trata de vídeos explicativos de pequena duração, resultando na maior atenção do corpo 

discente. 

 Nesse sentido, o presente trabalho disserta sobre o uso do TikTok como ferramenta 

didática para o ensino remoto de química. Tendo como método a pesquisa bibliográfica, 

objetiva propor uma nova maneira de ensino de química durante o ensino emergencial, 

utilizando o TikTok como ferramenta didática, como também comprovando as 

potencialidades pedagógicas do aplicativo chinês enquanto nova ferramenta midiática 

para a aprendizagem.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O ensino e aprendizagem passou por mudanças com a chegada do 

desenvolvimento tecnológico. Tapscott (2010) em seus estudos, discorre que, com o 

surgimento das mídias sociais, algumas ferramentas de fácil uso e gratuitas fizeram com 

que os conhecimentos pudessem ser explorados e distribuídos pela internet, ultrapassando 

o que antes se limitava aos livros didáticos. Anteriormente, trabalha-se apenas com textos, 

com a era da informação, passou-se a utilizar a interatividade, por meio de multimídias, 

isto é, vídeos, músicas, imagens e podcasts.    

O uso dos recursos tecnológicos como ferramenta pedagógica tornou-se um 

desafio para o corpo docente, visto que, esses professores possuem a missão de incentivar 

os alunos a utilizarem as tecnologias, bem como comprovar as potencialidades 

pedagógica das ferramentas utilizadas, tendo em vista que são limitadas ao 

entretenimento e não para fins educacionais. Segundo Gomes (2012), as pesquisas 

relatam que as tecnologias utilizadas para diversão possuem alto potencial para serem 

utilizadas como ferramentas pedagógicas.   

As mudanças que ocorreram na educação, decorrente o distanciamento social 

proveniente da pandemia causada pelo novo coronavírus, possibilitou a integração das 

tecnologias como meios educacionais. A utilização de vídeos curtos assim como os do 

Tiktok, segundo Wang (2020), está possuindo elevado nível de popularidade. Não se 

limitando apenas a diversão, mas também para fins educacionais. Monteiro (2020) afirma 

que o Tiktok deve ser utilizado como método de desenvolvimento da criatividade dos 
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estudantes, bem como método avaliativo da aprendizagem.  

A utilização de vídeos como método pedagógico já vem sendo discutido na 

literatura, como a abordagem de Moran (1995). O autor destaca, dentre as 

potencialidades, a possibilidade da reutilização, isto é, os alunos e interessados nos 

conteúdos presentes nos vídeos possuem a capacidade de assistir aos vídeos quantas vezes 

for necessário para a compreensão do conteúdo, tendo em vista que no ambiente de sala 

de aula, o aluno não possui esse mecanismo, devido a disponibilidade de tempo que o 

professor possui, assim como a necessidade de dar continuidade aos conteúdos 

previamente planejados.  

Até o início dos anos 2000, o acesso à internet era limitado, Santaella (2013) 

disserta que a maioria dos acessos na época ocorriam por meio da discagem, no período 

da madrugada, quando o custo era mais baixo. Em poucos anos, tudo foi se 

transformando, as tecnologias hoje possibilitam a utilização de recursos de fácil acesso. 

O desenvolvimento tecnológico, transformou a relação entre professor e aluno. É muito 

discutida a integração dos meios tecnológicos na educação, segundo Pozo (2014), existe 

uma investigação de como pode ser utilizada as ferramentas tecnológicas no processo de 

ensino e aprendizagem, bem como sua utilização como novas possibilidades aos 

professores, para uso educacional.  

Os professores estão diante de um público conectado aos meios digitais. Monteiro 

(2020), disserta que muitos professores ainda resistem as tecnologias como ferramenta 

pedagógica, entretanto, outros utilizam muitas plataformas para empreender, 

disponibilizando conteúdos aos assinantes, que pagam pelo acesso ao material.  

A utilização de vídeos curtos como ferramenta pedagógica tem sido muito 

utilizada atualmente, principalmente após o distanciamento social. No Tiktok, os 

professores passaram a utilizar a plataforma para publicação de conhecimento, 

possibilitando a aprendizagem aos conectados, por meio da hashtag #aprendanotiktok, 

que se popularizou instantaneamente no aplicativo, devido aos conteúdos criativos e 

divertidos publicados. O crescimento dos números de vídeos publicados com conteúdo 

informativos em conjunto com os memes, retratam o interesse por parte dos estudantes e 

professores conectados na plataforma gratuita, tendo em vista um aprendizado agradável 

e lúdico (TIKTOK, 2020). 
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METODOLOGIA 

O presente trabalho é fundamentado na pesquisa bibliográfica qualitativa, 

objetivando propor uma nova maneira de ensino de química durante o ensino remoto 

emergencial nas turmas do 2° ano do ensino médio, bem como comprovar pela literatura 

as potencialidades do Tiktok como ferramenta de ensino. Essa pesquisa foi dividida em 

etapas, as quais serão apresentadas a seguir.  

Em busca de um diagnóstico prévio para o andamento dessa pesquisa, a primeira 

etapa do presente trabalho foca na aplicação de um questionário por meio do Google 

Forms com 27 alunos da turma do 2° ano do curso técnico em Meio Ambiente na 

modalidade Integrado, do IFRN campus Ipanguaçu, com o objetivo de indentificar as 

dificuldades que os alunos estão enfrentando na disciplina de química no ensino remoto 

emergencial.  

A segunda etapa resume-se na proposta de divisão na utilização do TikTok como 

ferramenta didática em duas perspectivas, em outras palavras, tanto os professores como 

os alunos seriam criadores dos vídeos. 

A terceira etapa principia com o professor como criador de vídeos com duração 

de 60 segundos, contendo os conteúdos de química referente ao que está sendo trabalhado 

remotamente nos momentos sícronos. Além de encorajar os alunos a serem criadores dos 

vídeos educativos e estimular o aprendizado de maneira divertida e criativa, como 

afirmava Monteiro (2020), também servirá como vídeo piloto para fundamentar os que 

serão criados pelos alunos.  

A quarta etapa estabelece a criação de vídeos com os estudantes como autores. 

Nessa etapa, o corpo discente também será criador de vídeos para o aplicativo, tonando-

se agentes ativos no processo de aprendizagem, utilizando o Tiktok com o objetivo de que 

o aluno desenvolva a criatividade e o prazer em estudar a disciplina de química. 

O primeiro momento para a gravação do vídeo, daria inicio a quinta etapa de nosso 

trabalho, tendo em vista que ocorreria em um encontro sícrono, isto é, no momento de 

aula, trabalhando os recursos que o Tiktok disponibiliza. Desde as escolhas da câmera, 

filtros, áudios e efeitos até os métodos de edição.  

A sexta etapa inicia após o domínio do aplicativo, uma vez que os alunos com o 
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auxílio do professor, nesse momento, dariam início a criação dos roteiros. Iniciando pela 

escolha do tema, em seguida, focando na pesquisa sobre o assunto escolhido e, por último, 

através da organização em tópicos dos conteúdos que são abordados.  

A sétima etapa consiste na gravação dos vídeos, que ocorrerá em momento 

assícrono, considerando que o vídeo possui uma intenção educacional. Os vídeos 

gravados serão apresentados nos outros momentos sícronos.  

Os vídeos criados serão publicados no app para exposição dos conteúdos criados 

para todos os usuários do aplicativo, da mesma forma que serão expostos e trabalhados 

nos encontros de aulas sícronas pelo professor e os alunos da turma do 2° ano do ensino 

médio. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Na primeira etapa, a aplicação dos questionários apresentaram os seguintes 

resultados: apenas 22,2% conseguem aprender os conteúdos de química ministrados nas 

aulas on-line e, somente 14,8%, possuem estímulo para estudar química nas aulas 

remotas. Em contrapartida, 70,4% acreditam que os vídeos criados no Tiktok seriam um 

bom método didático para o processo de aprendizagem. Além disso, 74,1% afirmaram 

que utilizariam o aplicativo como ferramenta para estudo. 

  Os resultados obtidos através dos questionários aplicados confirmam a 

importância da proposta de ensino discutida no presente trabalho, visto que observamos 

que existe um baixo percentual de alunos com estímulo para estudar química no âmbito 

remoto, assim como poucos alunos estão conseguindo aprender com o ensino 

emergencial. Por outro lado, obtivemos um alto percentual de alunos que adotariam o 

Tiktok como ferramenta para estudo. 

 A terceira etapa baseia-se no professor como criador dos vídeos, porque 

acreditamos  que a produção de vídeos curtos como o do Tiktok possui potencialidade 

para serem utilizados como ferramenta pedagógica, bem como dissertavam Rocha e 

Farias (2020), apontando que os vídeos de curta duração são considerados como um bom 

método de aprendizagem, pois facilitam a apresendizagem, por prender a atenção do 

aluno durante todo o vídeo. 

A quarta etapa trouxe os estudantes como principais autores dos vídeos, 
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evidenciando que a criação de conteúdos por meio do Tiktok desenvolve no aluno o 

estímulo e o interesse em aprender, aumentando, assim, a participação nas atividades 

propostas. Segundo Barin, Ellensohn e Silva (2020), os vídeos gravados no Tiktok 

possuem alto potencial como ferramenta pedagógica, pois despertam o interesse dos 

estudantes, tornando-os mais participativos e criativos. Isso é comprovado pelo fato de 

que, após a utilização do app como ferramenta didática, a participação dos alunos em 

relação as atividades propostas pelo professor cresceu 25%.  

Consideramos o Tiktok como ferramenta que possibilita o aprendizado mais 

prazeroso, pois os conteúdos abordados nos vídeos continham humor, desenvolvendo no 

aluno prazer e criatividade, conforme Monteiro (2020), que afirma que o aplicativo chinês 

está presente no cotidiano de bilhões de estudantes, permitindo que eles absorvam 

conteúdos e tornem-se também criativos. Com os vídeos produzidos pelos alunos no 

aplicativo, o professor pode criar um acervo multimídia, que pode tornar-se referência 

para toda comunidade escolar, sendo utilizado como ferramenta didática e revisão de 

conteúdo.   

 

CONCLUSÕES 

Observando o atual cenário da educação brasileira que investe em uma proposta 

de ensino voltada à utilização do Tiktok como ferramenta didática para o ensino remoto 

de química, a perspectiva de integrar o estudante no processo de aprendizagem, por meio 

do tiktok, surge como ferramenta alternativa para auxiliar as metodologias de ensino, 

porque apesar do ensino no Brasil ser remoto, muitos profissionais da educação ainda se 

negam a utilizarem as ferramentas tecnológicas, prendendo-se aos métodos tradicionais.  

O incentivo à produção de vídeos no Tiktok é importante, pois os alunos criam a 

sua própria maneira de aprender, desenvolvendo suas próprias experiências no processo 

de aprendizagem. Além de permitir aos alunos o desenvolvimento de criatividade.  

O Tiktok como ferramenta no ensino de remoto de química possibilitará ao aluno 

uma maior interação com a pesquisa. Além disso, uma maior compreensão dos conteúdos 

trabalhados nos momentos de aula. Os alunos também poderão trabalhar através do Tiktok 

as curiosidades que envolvem química e realizar revisão de conteúdos de forma clara, 

objetiva e divertida.  
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ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA COMO FERRAMENTA DE ESTUDO 

DURANTE O ENSINO REMOTO EM ELETROQUÍMICA 
          

 

Leandro Vitor da Silva1; Priscila Tamiasso-Martinhon2; Célia Regina Sousa da Silva3 

            

 

INTRODUÇÃO 

Na disciplina de graduação “Métodos Eletroquímicos: fundamentos e aplicações” 

são elaboradas atividades que exploram questionamentos inerentes a áreas correlatas à 

Eletroquímica. A pesquisa científica torna-se uma produção autoral avaliativa, na qual o 

material discente produzido tem a sua intensidade e profundidade modulada pelo próprio 

aluno. Tal disciplina aborda de maneira exploratória as curiosidades dos discentes através 

de seus disparadores afetivos. O presente trabalho descreve o processo de aprendizagem 

discente que ocorreu ao longo do primeiro período de 2020. Para tal, foi utilizada a 

Análise Textual Discursiva (ATD) como ferramenta para analisar os trabalhos publicados 

nos anais da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), destacando os pontos principais 

que permitiram o avanço de cada etapa dessa pesquisa, buscando um ponto de encontro 

das duas áreas de estudo, Eletroquímica Quântica e Astronomia. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Uma investigação metodológica passível de ser empregada em revisões 

bibliográficas é a Análise Textual Discursiva (ATD). Essa técnica permite que haja, 

dentro de desígnios previamente estabelecidos, a conciliação entre a objetividade da 

Análise de Conteúdo (AC), por intermédio de apreciações precedentes, inferência e 

interpretação dos dados, e a Análise do Discurso (AD) crítico, interpretativo e subjetivo 

das informações extraídas dos documentos, a partir de sua codificação (MORAES; 

GALIAZZI, 2007). 
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A ATD pode ser empregada como um método de análise qualitativa, intermediária 

entre a AC e a AD, que permite reestruturar a compreensão sobre um objeto de estudo 

pela aproximação de elementos unitários. Esses elementos são denominados de unidades 

de sentido e juntam-se em grupos que compartilham alguma semelhança, resultando em 

uma categorização. Durante a ATD, é muito comum o processo de identificação de 

descritores capazes de sintetizar os pontos principais da produção textual que está sendo 

analisada. De forma geral, um descritor identifica ideias e temas importantes para 

servirem de referência a pesquisas em bases de dados e mecanismo de buscas. 

 

METODOLOGIA 

A ATD foi empregada nos anais das reuniões anuais da Sociedade Astronômica 

Brasileira entre os anos de 2016, 2018, 2019 e 2020, buscando uma possível aplicação 

dos conceitos da Eletroquímica Quântica nas linhas de pesquisa da Astronomia. Nesse 

sentido, realizou-se uma investigação documental, com posterior categorização de textos, 

buscando a divisão sistemática de trabalhos a partir de um processo auto-organizado. A 

elaboração de categorias, realmente representativas, em uma base amostral textual, tornou 

a compreensão do material mais robusta e aprofundada, possibilitando uma melhor 

identificação de um objeto de estudo. 

A aplicação da ATD partiu inicialmente da desmontagem dos textos/trabalhos 

selecionados, os quais foram mapeados a partir do tipo de produção e da esfera de 

aplicação de cada um. A partir de uma visão geral do material, foi realizada uma 

categorização inicial, momento em que se dividiu os trabalhos em grupos com 

características comuns como: título, palavras-chave, descritores de busca, esfera de 

estudo ou instituição. Essa divisão dependia do objetivo da aplicação da ATD. Além 

disso, as categorias empregadas foram propostas pelo discente. 

O grau de correlações feitas entre os trabalhos apresentou ligação direta com a 

representatividade de cada categoria. Com uma sólida compreensão da amostra, 

subcategorias foram geradas para um agrupamento mais conciso. Após a etapa da 

categorização inicial, foi realizada uma nova busca dentro do material, onde se 

estabeleceram novas correlações com trabalhos anteriormente estudados. Por intermédio 

dessa análise inicial, o discente buscou a captação de um novo emergente, a partir de sua 
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interpretação pessoal dos textos, reorganizando e estabelecendo novas relações entre 

teorias prévias. A compreensão dos textos e da esfera de estudo trouxe uma nova 

percepção e interpretação aos trabalhos, pois os conceitos estudados sofreram um 

processo de ressignificação devido às assimilações geradas com a releitura.  

Mesmo em áreas já muito estudadas, essa metodologia científica investigativa é 

capaz de reformular o ponto de vista de quem estuda, pois o processo de desmontar e 

estabelecer novas relações pode gerar um olhar mais robusto sobre o assunto, capacitando 

uma nova (re)leitura. Nos anais da SAB, foram empregados os seguintes descritores: 

elétron, quântica, carga, capacitor etc. Essa procura serviu para se estabelecer as primeiras 

associações, que, posteriormente, seriam revistas, portanto, errar nesse processo inicial 

de busca também se tornou uma maneira de conhecer o objeto de estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao utilizarmos os descritores de busca citados anteriormente, obtivemos 

inicialmente um total de 23 trabalhos. Após a primeira categorização, notamos uma 

melhor compreensão da extensão de aplicação da Eletroquímica Quântica na área da 

Astronomia, além disso, começamos a buscar trabalhos que pudessem se relacionar com 

a área de formação de espécies químicas no meio interestelar. Novos descritores de busca, 

como abundância química e hidrocarboneto, foram utilizados, o que possibilitou a seleção 

de 77 trabalhos. 

Após o processo de busca, categorização inicial e revisitação do material, foram 

levantados cuidadosamente todos os descritores em cada texto, que são termos associados 

aos assuntos discutidos, com posterior contagem desses descritores e análise dos dados 

para: (i) compreender o que tem sido estudado na Astronomia, (ii) entender como e onde 

pode se empregar a ferramenta de estudo (Eletroquímica Quântica) e (iii) determinar o 

quão eficiente foi a filtragem dos textos para a área em foco. Os dados obtidos pela 

contabilização dos descritores de cada categoria foram gerados pela análise individual de 

cada ano e estão expressos nas Tabelas 01 e 02. 

O maior número de descritores contabilizados foi proveniente dos anos de 2018 e 

2019, onde o aumento observado nos anos de 2016 a 2019 deveria continuar em 2020, 

porém isso não foi observado, provavelmente devido a pandemia. Dos trabalhos 
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selecionados, 16 trabalhos foram de 2020, 17 trabalhos de 2019, 22 trabalhos de 2018 e 

22 trabalhos de 2016. Todavia, o número de trabalhos não está relacionado à ênfase no 

foco de estudo, visto que seria esperado que a SAB de 2016 tivesse uma contribuição 

próxima da SAB de 2018, e não seria previsto uma ênfase maior na SAB 2019 mesmo 

com menos trabalhos selecionados. 

 

Tabela 01: Contabilização dos descritores dos 77 trabalhos selecionados dos anais da SAB de 2016 a 

2020. 

Categoria Frq Descritores 

 

1) Corpo celeste 

1.1) Buraco negro 
 

(26) buraco negro (24), singularidade (2). 

1.2) Corpo rochoso (204) atmosfera (57), nuvem (23), neblina (1), solo (1), 

meteorito (41), planeta (30), satélites (12), superfície (29). 

1.3) Estrela (438) estrela (103), estrela de nêutrons (17), quasar (72), anã 

branca (15), brilho (4), núcleo (42), campo magnético 

(66), ponto quente (11), fotosfera (15), acreção (53), 

explosões solares (6), supernova (34). 

2) Equipamento/Instrumentação (104) telescópio (83), espectrometria de massa (5), detector 

(13), instrumentação (3). 

 

3) Espectro 

eletromagnético 

3.1) Espectroscopia (380) espectroscopia (76), espectro (93), banda (128), picos 

(28), transição vibracional (3), modos vibracionais (2), 

linha de emissão (50). 

3.2) Radiação (685) radiação (53), raio-X (112), raio Gama (48), raio cósmico 

(13), infravermelho (112), ultravioleta (33), ondas de 

rádio (41), micro-ondas (3), propagação (18), luz visível 

(2), comprimento de onda (38), eletromagnético (11), 

emissão (183), radiação sincroton (9), irradiação  (9). 

4) Particulados 
 

(256) grão (74), poeira (107), gelo (43), superfície de 

transferência (1), fase sólida (3), nebulosa (28). 

5) Partículas (283) elétron (42), próton (5), nêutron (36), neutrino (37), 

pósitron (4), partícula (64), fóton (29), campo elétrico (2), 

distribuição de energia (10), átomo (38), transição 

eletrônica (1), bombardeamento (4), seção de choque (11). 

 

 

 

6) Sistema 

químico 

6.1) Abundância 

química 

(644) molécula (130), íon (29), abundância molecular (21), 

espécie (31), aromático (32), hidrocarboneto (198), 

composição (35), benzeno (38), metano (2), acetona (17), 

hidrogênio (28), nitrogênio (28), carbono (15), oxigênio 

(15), enxofre (2), formaldeído (2), monóxido de carbono 

(1), aminoácidos (1), ácidos orgânicos (1). 

6.2) Ambiente 

químico 

(245) ambiente químico (1), meio solvente (1), fase gás (151), 

espécies diluídas (3), meio interstelar (71), concentração 

(7), equilíbrio (11). 
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6.3) Propriedade 
 

(105) aromaticidade (2), propriedade (53), semicondutor (1), 

grupo funcional (3), agente ionizante (5), supercondutor 

(5), ligação (6), distribuição de carga (1), simetria (27), 

ressonância (1), potencial de ionização (1). 

6.4) Transformação 

química 

(250) reação (16), oxidação (1), protonação (15), hidrogenação 

(17), transformação química (3), catalisado (1), dessorção 

(12), dissociação (10), radical (5), ionização (95), 

fragmentação (14), excitação (12), velocidade da reação 

(4), reações nucleares (3), associação radioativa (3), 

nucleossíntese (5), evolução química (29), degradação (5). 

7) Trabalhos teóricos (480) equação (42), cálculo (53), simulação (345), hipótese (6), 

teórico (26), estudo cinético (1), teórico molecular (1), 

mecânica quântica (6) 

 

Fonte: Própria (2021). 

 

Tabela 02: Análise geral dos descritores por ano de busca. 

Categorias SAB 2016 SAB 2018 SAB 2019 SAB 2020 Total 

Corpo celeste 69 153 262 184 668 

Equipamento/Instrumentação 14 32 45 13 104 

Espectro eletromagnético 108 287 476 194 1065 

Particulados 35 98 48 75 256 

Partículas 40 31 144 68 283 

Sistema químico 207 379 351 307 1244 

Trabalhos teóricos 45 147 200 88 480 

Total 518 1127 1526 929 4100 

 

Fonte: Própria (2021). 

 

Os resultados obtidos sugerem a existência de lacunas em relação à abordagem de 

sistemas químicos na área de Astronomia, na qual nenhum trabalho tratou diretamente de 

temáticas inerentes a Astroeletroquímica e/ou a Eletroquímica Quântica. Ainda assim, 

ficou claro que o recorte feito dentro dos congressos foi eficaz. Apesar de se tratar de um 

encontro onde as áreas principais de estudo são a astrofísica e análise de corpos celestes, 

foi empregado um filtro que trouxesse aproximadamente 30% dos trabalhos pautando em 

sistemas químicos, destacando-se, principalmente, e os relacionados a grãos de poeira no 

meio interestelar (Figura 01). 

 

Figura 01: Percentagem de cada categoria na contabilidade total dos descritores 
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Fonte: Própria (2021). 

 

A partir de todas as discussões e conceitos trabalhados, foi possível percorrer um 

trajeto lógico por todos os campos expostos, permitindo uma correlação evidente das 

problemáticas discutidas às áreas de Eletroquímica Quântica e Astronomia. Para o 

momento em que vivemos, que se faz necessário o distanciamento social devido à 

pandemia da Covid-19, a única opção viável foi a elaboração de trabalhos teóricos 

buscando contemplar a ementa disciplinar. O levantamento de dados e questionamentos 

para a pesquisa foram realizados mediante a visitação de trabalhos de eventos de 

importância para a área de interesse, a partir de meios digitais (acesso livre), canais do 

Youtube e de material em periódicos, tanto no âmbito da Eletroquímica Quântica quanto 

da Astronomia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As dificuldades de um período remoto foram contornadas parcialmente pelo 

tratamento qualitativo de textos e as discussões realizadas via internet foram muito 

pertinentes para a evolução das perspectivas, visto que todos colaboraram para tal, 

discente e docente, os quais, a partir de seus conhecimentos prévios individuais, deram 

um perfil único para cada ponto de vista debatido. 

Além disso, a experiência de uma pesquisa autônoma de cada aluno, vem sendo 

uma estratégia para problematizar temas de interesse discente como um local de partida, 

permitindo a contextualização de conteúdos curriculares da disciplina, o que acaba 

fortalecendo muito o estímulo ao questionamento. Os processos anteriormente citados 

são comumente vividos pelos alunos da disciplina, além disso, a sua autonomia permite 

tornar a experiência mais profunda e o grau de dedicação de cada indivíduo ditará esse 
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aprofundamento conceitual. 

 

REFERÊNCIAS 

MORAES, R.; GALIAZZI, M. DO C. Análise textual discursiva: processo reconstrutivo 

de múltiplas faces. Ciência & Educação (Bauru), v. 12, n. 1, p. 117–128, abr. 2006. 

 

SAB 2016, Sociedade Astronômica Brasileira. XL Reunião Anual, agosto de 2016. 

Disponível em: <https://sab-astro.org.br/wp-content/uploads/2017/02/Boletim_2016-

1.pdf>. Acesso em: 19 mar. 2021. 

 

SAB 2018, Sociedade Astronômica Brasileira. Boletim SAB vol. 30, julho de 2018. 

Disponível em:<https://sab-astro.org.br/sab/publicacoes/boletim-da-sab-vol-30/>. 

Acesso em: 19 mar. 2021. 

 

SAB 2019, Sociedade Astronômica Brasileira. Boletim SAB vol. 31, setembro de 2019. 

Disponível em:< https://sab-astro.org.br/sab/publicacoes/boletim-da-sab-vol-31/>. 

Acesso em: 19 mar. 2021. 

 

SAB 2020, Sociedade Astronômica Brasileira. Boletim SAB vol. 32, abril de 2020. 

Disponível em:<https://sab-astro.org.br/sab/publicacoes/boletim-da-sab-vol-31/>. 

Acesso em: 19 mar. 2021 

 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA ATIVA TEAM BASED LEARNIG-TBL NO 

ENSINO DE QUÍMICA EM UMA TURMA DO ENSINO MÉDIO NO 

MUNÍCIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN 
 

Carlson Félix1; Rafael Ventura1; Lívia Silvia1 

  

INTRODUÇÃO 

Os conteúdos de Química possuem características próprias que fazem com que os 

estudantes apresentem um maior grau de dificuldade em compreender os conceitos 

abordados. Nesse contexto, Diesel, Baldez e Martins (2017) relatam que as ações 

propostas com o objetivo de ensinar, devem ser repensadas para adequação às 

dificuldades dos alunos. 

Nesse âmbito, em contraposição a ideia tradicional do professor como principal 

agente do processo de ensino-aprendizagem, defende-se o papel do docente como um 

mediador na busca por metodologias e abordagens que proporcionem uma aprendizagem 

mais significativa e acessível aos estudantes. De modo que eles sejam posicionados como 

sujeitos ativos no processo educacional, contribuindo para a democratização do 

conhecimento e ainda para a integração, acolhimento e inclusão do discente nesse 

processo.  

A educação, portanto, deve ser vista de uma forma diferente da tradicionalmente 

adotada. Novas metodologias de ensino devem surgir, renovando as práticas pedagógicas 

para que os futuros profissionais e estudantes possam desenvolver as construções de seus 

conhecimentos. Segundo Siqueira et al. (2013), as novas técnicas educacionais em 

ascensão devem ser cada vez mais buscadas pelos docentes, por meio de abordagens 

criativas e dinâmicas, como as metodologias ativas em detrimento dos métodos 

tradicionais, colocando assim, os estudantes como foco no ensino.  

A partir disso, o presente trabalho propôs a aplicação da metodologia ativa Team 

Based Learning (TBL) em uma turma de Química do ensino médio. De modo específico, 

o problema deste trabalho baseou-se em abordar o conteúdo de propriedades coligativas 

em uma turma do ensino médio, através do trabalho colaborativo entre alunos, por meio 

de atividades baseadas no modelo de Aprendizagem Baseada em Equipes. 

 
1
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Mitre (2008) enfatiza que as metodologias ativas tratam-se de propostas alternativas para 

a formação dos estudantes, que têm como princípio nortear a valorização do indivíduo 

como ser livre, ativo e social. Valoriza-se mais o processo de aquisição do saber, a forma 

como os alunos constroem o conhecimento elaborado, visando o desenvolvimento da 

capacidade de análise de situações e de tomada de decisões. Assim, em contraposição ao 

método tradicional, no qual os estudantes possuem postura passiva de recepção de teorias, 

o método ativo propõe o movimento inverso, ou seja, os estudantes passam a ser 

compreendidos como sujeitos históricos e, portanto, assumem um papel ativo na 

aprendizagem. 

Deste modo, justifica-se o trabalho pedagógico com o uso da metodologia Team 

Basead Learning (TBL), posto que essa metodologia promove o desenvolvimento do 

trabalho em equipes, possibilitando que os alunos alcancem melhores resultados de 

aprendizado, afinal, a interação em grupo e a motivação para aprender favorecem o ensino 

e a comunicação entre alunos e professor. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A partir do final do século XIX, na busca pela superação da concepção tradicional 

de ensino e aprendizagem, iniciativas surgiram visando à implantação de novas formas 

de ensinar.  Surgiu, assim, um processo que foi desenvolvido por diversos pensadores e 

que se manifesta nas ideias de condicionamento da aprendizagem por experiência de 

Freinet, nos estudos de Piaget, Vygotsky e, no século XX, podemos observar as 

ramificações desse processo na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel e 

no modelo de Pedagogia Crítica de Paulo Freire, que teve forte impacto contra o modelo 

de educação bancária (FARIAS; MARTIN; CRISTO, 2015). 

Nesse sentido, Rodrigues et al. (2013) comentam que as tendências pedagógicas 

não surgem e desaparecem em determinado momento, mas coexistem na história da 

educação. Com o passar dos anos, as metodologias ativas nasceram e se tornaram 

alternativas no desenvolvimento dos processos de aprendizagem, as quais os professores 

se utilizam no intuito de promover a formação crítica dos alunos. Essas metodologias 

fazem parte de uma nova cultura da aprendizagem que pode favorecer a autonomia, 

despertar a curiosidade, estimular tomadas de decisões individuais e coletivas.  
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Práticas pedagógicas norteadas pelo método ativo pressupõem situações de aprendizagem 

planejadas em uma parceria entre professor e alunos, de modo que esses possam ser 

provocados e incentivados a ter uma postura ativa e crítica frente à aprendizagem 

(GAETA; MASETTO, 2010). O professor continua tendo uma função imprescindível, 

entretanto, ao invés de detentor e transmissor do conhecimento, passa a ser um ativador 

dos saberes.  

O trabalho com esses novos métodos exige a interação constante entre os 

estudantes, através de aulas dinâmicas e participativas, que permitam o intercâmbio de 

ideias entre colegas, momentos de discussão e trocas de conhecimentos. Nessa 

abordagem, “o ponto de partida é a prática social do aluno que, uma vez considerada, 

torna-se elemento de mobilização para a construção do conhecimento” (ANASTASIOU; 

ALVES, 2004, p. 67). 

Moran (2015) exemplifica de maneira prática a abordagem dessas metodologias 

com a sala de aula invertida, que é uma técnica útil, quando bem feita, e tem como 

objetivo substituir parte das aulas expositivas por extensões da sala de aula em outros 

ambientes, como em casa ou na biblioteca. Nessa proposta, o aluno tem acesso ao 

conteúdo de forma antecipada, com a possibilidade de ser on-line e por livros, com o 

intuito de otimizar o tempo em sala de aula, fazendo com que o estudante tenha um 

conhecimento prévio sobre o conteúdo a ser abordado e interaja com os colegas para 

realizar projetos e resolver problemas. Sendo assim, tornando-se uma inversão da lógica 

tradicional, o estudante também tem que ser mais consciente, gerenciar melhor o tempo 

e “ir atrás do conteúdo”. Algo novo para muitos alunos que estão acostumados a um 

modelo de obediência, mas que solidificará melhor o aprendizado. 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa se apoia em um procedimento de pesquisa com abordagem 

qualitativa do tipo descritiva que foi desenvolvida com aplicação do TBL de forma remota 

pelo Google Meet, como estratégia de aprendizagem na disciplina de Química na segunda 

série do curso técnico integrado de nível médio em alimentos do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Currais Novos. 

Para a realização do trabalho foram realizados alguns procedimentos: o primeiro 
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foi a elaboração de um questionário de avaliação da aprendizagem utilizando o Google 

Forms em questões de múltiplas escolhas, onde os alunos responderiam, em um primeiro 

momento, individualmente. Antes do momento síncrono, houve a disponibilização de 

videoaulas expositivas sobre o assunto de propriedades coligativas. Antes de iniciar o 

momento síncrono e a aplicação da metodologia, foi feito e disponibilizado também um 

termo de compromisso, que autorizava o uso dos dados fornecidos pelos estudantes 

durante a realização das atividades. Alguns alunos não assinaram o termo de 

compromisso, sendo assim, não usamos os dados desses discentes na investigação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para analisar as informações obtidas na coleta de dados, comparamos os 

resultados dos questionários e das pontuações do desempenho dos alunos individualmente 

e em grupo, percebendo a importância do trabalho colaborativo, uma vez que, o diálogo 

existente entre os estudantes dos mesmos grupos e também do professor mediador é de 

grande valia para os alunos. Isso pôde ser observado mesmo de forma remota, analisando 

e comparando as respostas dos questionários dos alunos individualmente e em grupo, 

respectivamente. De modo que, ao examinarmos os desempenhos dos estudantes nos 

questionários, em todos os casos se observou um maior aproveitamento das questões e 

construção do conhecimento quando os mesmos estavam distribuídos em grupos. Os 

alunos tiveram melhores resultados após a aplicação do método proposto, já que as 

resoluções foram bem construídas, com discussões sobre cada alternativa em cada 

questão e comentários sobre os assuntos propostos antes do momento síncrono. Percebeu-

se, através das gravações disponibilizadas pelo Google Meet, que os alunos discutiram 

entre si sobre a resolução das questões e correlacionaram as respostas aos conceitos 

discutidos anteriormente nos vídeos que eles tinham assistido. Assim, alguns alunos 

relataram lembrar da professora comentando os conceitos nas videoaulas, contribuindo 

para a adequação das respostas às ideias científicas abordadas nas aulas expositivas. 

Observou-se, na prática, o que a literatura afirma, os alunos demonstram maior interação 

e têm boa participação desde a primeira etapa com o estudo prévio, bem como fazem 

conexão de suas vidas com novos conhecimentos. Além disso, o trabalho em conjunto e 

a oportunidade de melhoria, proposta pelo TBL, fez com que o desempenho da equipe 
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superasse os desempenhos individuais, resultando, ao final, em um maior aprendizado 

acadêmico e pessoal dos participantes. 

 

CONCLUSÕES 

Por fim, após a execução da prática, retomando o objetivo deste trabalho conclui-

se que as metodologias ativas, em especial o TBL, são de grande importância para o 

ensino de Química e surgem como uma boa proposta pedagógica, especialmente no 

formato de aulas remotas em que vivemos atualmente. Com o trabalho colaborativo, 

notamos a melhora da aprendizagem e dos resultados dos alunos frente aos problemas 

trabalhados pelos professores, tornando as aulas mais atrativas e estimulando a 

participação dos alunos. Portanto, essa metodologia ativa, a TBL, deve ser mais difundida 

entre os professores de Química, uma vez que pode facilitar a compreensão de conceitos 

químicos, além de aprimorar as habilidades de convívio e discussão em grupo, que são 

habilidades indispensáveis para a nossa sociedade atual e futura. 
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CAÇA AO TESOURO VIRTUAL: UMA ALTERNATIVA PARA O ENSINO DE 

CITOLOGIA DE FORMA REMOTA 
          

João Vitor Melo de Lima1; Suelione Fernandes da Silva2; Leonardo Rafael Medeiros3 

            

INTRODUÇÃO 

A partir da deflagração da pandemia de COVID-19 no ano de 2020, professores e 

instituições escolares passaram a adotar o formato on-line como possibilidade para a 

manutenção do ensino em detrimento das aulas presenciais. Esse modelo, conhecido 

como Ensino Remoto Emergencial, exigiu que educadores adaptassem suas metodologias 

e práticas pedagógicas a essa nova realidade (MOREIRA et al., 2020). 

O formato de ensino remoto apresenta uma série de desafios, sobretudo para 

manter a frequencia e participação dos estudantes, tendo em vista que muitos acabam se 

dispersando com facilidade. Nesse sentido, a utilização de estratégias lúdicas e atrativas, 

como o uso de jogos, são bastante promissoras, pois, além de engajar o aluno de forma 

ativa em seu processo de aprendizagem, confere motivação e contribui para o trabalho 

em equipe (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2021). Tendo em vista que muitos professores 

carecem de capacitação voltada para o uso de novas tecnologias e ferramentais digitais, 

o conhecimento de metodologias diversificadas por licenciandos é de fundamental 

importância para sua formação, ao perceberem que existem alternativas viáveis a serem 

adotadas de forma remota. 

Sendo assim, este estudo tem como objetivo avaliar a aplicação do jogo Caça ao 

Tesouro Virtual como proposta metodológica lúdica para o ensino de citologia a 

estudantes de Licenciatura do Instituto  Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN), campi Currais Novos e Ipanguaçu. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A gamificação consiste na utilização de elementos de jogos, como 
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problematização, raciocínio lógico e uso de estratégias, fora do seu contexto usual, com 

o intuito de promover o engajamento dos indivíduos em tarefas a partir da motivação, 

solução de problemas e interação com os demais indivíduos (KAPP, 2012). A 

gamificação tem se mostrado bastante promissora para ser difundida na área da educação, 

haja vista que os jogos são desafiadores e divertidos, conferindo, assim, prazer durante o 

processo de ensino-aprendizagem (COIL et al., 2017). 

Para Fadel et al. (2014), o fato de a tecnologia permear todos os aspectos da nossa 

vida, bem como a sociedade contemporânea estar cada vez mais interessada em jogos, 

revela a importância da incorporação desses elementos tecnológicos no fazer docente. 

Nesse contexto, a gamificação pode ser aplicada em atividades que precisam estimular o 

comportamento do aluno, o qual, por estar imerso no mundo dos jogos, se sente à vontade 

para interagir em grupo e a aprender, tornando a experiência do discente e do professor 

mais produtiva. 

No ensino de biologia, estratégias gamificadas vem sendo extensivamente 

utilizadas, trabalhando-se temas diversos, como a citologia (RANDI; CARVALHO, 

2013). Porém, no formato remoto, o uso do lúdico é algo desafiador, sobretudo devido às 

dificuldades com os aparatos tecnológicos pelos professores, conectividade dos alunos e 

o próprio distanciamento físico. Como grande parte dos docentes ainda insistem em aulas 

expositivas e com eslaides (ALVES et al., 2015), existe uma grande necessidade de 

desenvolver pesquisas na área de ensino de ciências e biologia que venham a contribuir 

para unir educação e tecnologia. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho é um estudo de caso, de natureza aplicada e abordagem qualitativa, 

desenvolvido no mês de março de 2021 com 58 estudantes do Curso de Licenciatura em 

Química de dois campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN), sendo 30 alunos do campus Currais Novos e 28 do campus 

Ipanguaçu. 

O presente estudo foi desenvolvido durante as aulas da disciplina de Biologia para 

o Ensino de Ciências no formato remoto. Nas duas turmas, foi aplicado o jogo Caça ao 

Tesouro Virtual de forma remota e síncrona por meio do Google Meet, compreendendo 
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os assuntos de citologia, tais como organelas citoplasmáticas, núcleo e divisão celular, 

bem como uma revisão de ecologia (Quadro 1). O jogo foi dividido em cinco etapas de 

forma sequencial, de tal maneira que, para prosseguir para a etapa seguinte, os estudantes 

teriam de ter completado a anterior. A dinâmica compreendeu resolução de enigmas 

lógicos, perguntas de múltipla escolha e games, como jogo da memória e palavras 

cruzadas (Quadro 1). Para sua implementação, foram distribuídas pistas em plataformas 

digitais educacionais do Google Classroom, Google Drive, SUAP e do aplicativo 

LearningApps (https://learningapps.org/) (Figura 1). O encadeamento sequencial entre as 

etapas foi possível com a utilização do software de compactação de arquivos WinRAR 

(https://win-rar.com), que bloqueava o acesso às novas pistas por meio de senhas. 

 

Quadro 1: Organização estrutural do jogo: Caça ao Tesouro Virtual. 

ETAPAS 

DO JOGO 
TIPO DE JOGO ASSUNTO 

PLATAFORMA 

UTILIZADA 

Etapa 1 Decifrando enigmas Núcleo e divisão celular Google Classroom 

Etapa 2 Jogo da memória 
Revisão de relações 

ecológicas 
LearningApps 

Etapa 3 
Emparelhamento com 

imagens 

Citoplasma e organelas 

citoplasmáticas 
LearningApps 

Etapa 4 Palavras cruzadas Revisão de citologia LearningApps 

Etapa 5 Encontre o tesouro – Google Drive e SUAP 

Fonte: Própria (2021). 
 

Figura 1: Caça ao Tesouro Virtual – Jogo da memória, emparelhamento com imagens e palavras 

cruzadas. 
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Fonte: Própria, gerada pelo aplicativo LearningApps (2021). 

 

Para garantir a participação de todos os estudantes, inclusive os que não 

apresentavam computador em casa, a turma foi orientada, com antecedência, a se dividir 

em grupos de seis integrantes, desde que pelo menos um tivesse um dispositivo com o 

WinRAR instalado. No momento da aplicação do jogo, as regras foram explicadas e o 

integrante com computador foi orientado a projetar a sua tela, para que todos pudessem 

acompanhar e participar. 

Após a finalização do jogo, os estudantes avaliaram a proposta metodológica a 

partir da aplicação de um questionário semi-estruturado, de forma anônima, por meio do 

Google Forms, com a finalidade de investigar a receptividade dos alunos acerca do jogo, 

bem como suas percepeções sobre a aplicabilidade de tal proposta em suas práticas como 

futuros docentes. Dos 58 discentes, 46 (79%) responderam o questionário. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O jogo Caça ao Tesouro Virtual se mostrou uma experiência bastante exitosa e 

com ampla aceitação pelos alunos. Todos os estudantes afirmaram terem gostado da 

dinâmica, julgando-a como divertida e prazerosa. Além disso, 43 participantes (93%) 

aprovaram a utilização do jogo como metodologia para o ensino remoto e 41 (89%) 

informaram que pensam em aplicar tal estratégia didática, ou alguma parecida, com suas 

futuras turmas quando atuarem como docentes (Figura 2). Isso mostra como o jogo foi 

bem recebido pelos licenciandos e como essa experiência surtiu efeito positivo para sua 

formação como profissional da educação. 

 
Figura 2: Avaliação do jogo Caça ao Tesouro Virtual pelos participantes (N = 46). 
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Fonte: Própria (2021). 

 

O caráter lúdico da dinâmica possibilitou que os discentes tivessem uma maior 

interação com o professor de forma a valorizar o momento síncrono, proporcionando um 

maior aproveitamento do tempo da aula. Além disso, o jogo contribuiu na compreensão 

dos conteúdos, por engajar os alunos ativamente no processo de aprendizagem e por 

incentivar um trabalho em equipe. Esse fato ficou perceptível nas respostas dos discentes 

quando indagados sobre como a dinâmica auxiliou no seu entendimento do assunto: 

 
Aluno A: Me ajudou muito na compreensão, pq a gente enquanto estava 

respondendo e debatendo tirávamos nossas próprias dúvidas. 

Aluno B: Sim, porque nos possibilitou aprender na medida em que 

errávamos e lembrar por mais tempo. 

Aluno C: Foi bem positivo, interagir com os colegas de sala e tentar 

descobrir as respostas juntos dá um certo ânimo na execução. 

Aluno D: Super positivo. Poucos dos alunos têm um maior 
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desenvolvimento individual. Sem falar de que no âmbito da educação, é 

sempre bom juntar cada vez mais alunos (seja para interagirem entre si ou até 

mesmo fazê-los discutir seus pontos de vista sobre o assunto). 

Aluno E: (...) é bom dinamizar o conteúdo a fim de provocar um maior 

interesse do estudante na matéria e até mesmo fazê-lo desfrutar de um acesso 

à um novo meio de aprendizagem. No caso, sair daquele modo banalizado de 

"sempre estar ensinando no quadro e esperar que o aluno entenda" e já testar o 

aluno para checar o desempenho dele e até mesmo do professor. Afinal, 

preocupar-se com os alunos não se trata de transmitir somente bons conteúdos, 

trata-se de verificar com frequência como anda tal entendimento, se o professor 

está fazendo um trabalho no qual os alunos estejam se dando bem, entre outros. 

 

Percebe-se, portanto, que a experiência foi vista pelos estudantes como um 

rompimento aos modelos tradicionais e permitiu que eles discutissem entre si os 

conteúdos, ajudando uns aos outros de forma ativa e colaborativa. De fato, os jogos em 

sala de aula são notoriamente importantes para promover o aprendizado ativo dos 

estudantes (RITZKO; ROBINSON, 2006). Além disso, segundo Diesel et al. (2017), as 

metodologias ativas auxiliam no desenvolvimento de diversas competências, como 

capacidade de reflexão, trabalho em equipe e autonomia. 

Essa estratégia em grupo também foi positiva, pois os alunos com menos recursos 

tecnológicos ou com dificuldades no domínio dessas ferramentas também puderam 

participar, uma vez que só um participante do grupo precisava acessar a plataforma e os 

demais podiam acompanhar apenas utilizando o Google Meet. 

Outro aspecto verificado com a aplicação do jogo foi de que a proposta se 

configurou como um importante instrumento de avaliação formativa, pois permitiu que 

os estudantes fizessem uma autoavaliação reflexiva sobre seu desempenho e 

identificassem quais conteúdos precisariam estudar mais ou que postura deveriam adotar 

na disciplina. Segundo alguns alunos: 

 

Aluno E: Nunca a gente passa por uma experiência de "testagem de 

conhecimentos" ou até mesmo relembrando conteúdos já passados em aula. 

Tanto que a educação brasileira é bastante focada na formação do aluno para 

realizar uma prova, a qual julga totalmente a formação de um aluno a partir de 

suas notas. E isso tudo vem provocando uma tensão no estudante de que "é 

preciso estudar para tirar nota boa" e não "estudar para adquirir conhecimento". 

Graças a dinâmica, foi prazeroso sentir o gosto de fazer algo por saber, e não 

por causa de uma nota.” 

Aluno F: [A experiência foi positiva], pois percebi também quais os 

conteúdos tive mais dificuldade e devo estudar mais. 

Aluno G: Deveria ter me apropriado melhor do assunto. Tive um pouco 

de dificuldade por essa razao. Mas, foi uma experiencia diferente. 
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Assim, como futuros professores, os estudantes demonstraram reconhecer a 

importância de se adotar atividades avaliativas diferenciadas e não tradicionais, que não 

sejam focadas em notas. Nesse sentido, um dos benefícios da avaliação formativa é a 

localização das dificuldades e potencialidades dos alunos e a construção da sua autonomia 

(FERNANDES; FREITAS, 2007). Além disso, a capacidade dos jogos de proporcionar a 

autorreflexão do aluno sobre seu desempenho nos estudos revela a necessidade de haver 

uma maior diversificação das estratégias didáticas e da adoção das metodologias ativas 

pelos docentes (MEDEIROS; TAVARES, 2021). 

 

CONCLUSÕES 

O jogo Caça ao Tesouro Virtual se apresentou como uma proposta metodológica 

extremamente eficaz e exitosa, por ser dinâmica, atrativa, prazerosa e por estimular o 

interesse do aluno e o trabalho colaborativo. Além de ludicidade, essa estratégia permitiu 

que os alunos compreendessem melhor o conteúdo, ao participarem ativamente do seu 

próprio processo de ensino-aprendizagem. Outrossim, o jogo oportunizou momentos de 

autorreflexão dos discentes sobre seu desempenho na disciplina, os quais reconheceram 

a importância de se romper com práticas pedagógicas tradicionais. Por fim, esta pesquisa 

evidenciou ser fundamental que licenciandos tenham contato com metodologias 

diversificadas e lúdicas, pois, diante das suas potencialidades, passam a levá-las para sua 

futura prática docente. 
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DESAFIOS DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: O FAZER DOCENTE E 

AS EXPERIÊNCIAS CURRICULARES NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
Ideilton Alves Freire Leal1; Amanda Silva de Santana2; 

            

INTRODUÇÃO 

A pandemia do novo coronavírus causou problemas globais de cunho social, 

político, econômico e educacional, já que, com as medidas de proteção à vida frente a 

esse cenário, exigiu de toda a população medidas de distanciamento social e uso de 

máscara como estratégias de contenção e prevenção ao contágio da COVID-19. Por essa 

razão, o sistema educacional público e privado tiveram que se adaptar à nova realidade, 

com a finalidade de garantir o direito à educação dos estudantes, expresso na lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBN/9394/96, bem como em outras 

normativas educacionais brasileiras.  

Desse modo, o presente estudo apresenta resultados parciais de uma pesquisa em 

andamento, em que objetiva investigar as experiências pedagógicas dos (as) professores 

(as), durante o regime de Ensino Remoto Emergencial (ERE), na Bahia, adotado pelas 

redes públicas e privadas de ensino como alternativa para dar prosseguimento as 

atividades letivas previstas para o ano de 2020. Assim, procura compreender: a) de que 

forma as escolas e os (as) professores (as) se adequaram a nova realidade imposta pela 

pandemia do novo coronavírus; b) quais alternativas foram criadas para dar continuidade 

no que foi planejado para o ano letivo de 2020; c) quais as fragilidades profissionais e 

estruturais enfrentadas pelos (as) professores (as) e alunos (as) e; d) até que ponto as 

escolas forneceram subsídios técnicos, operacionais e de formação para os docentes.  

Decorrente a circunstância imposta, o estudo justifica-se pela necessidade de 

ampliar as discussões sobre a temática, além de contribuir com a produção de 

conhecimentos sobre o cenário atual. Partindo desse contexto, as experiências 

pedagógicas dos (as) professores (as) tornam-se um elemento enriquecedor para 

compreendermos como as instituições de ensino estão enfrentando esse período, além de 

provocar a construção de alternativas frente aos impasses vivenciados pela comunidade 
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escolar.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A pandemia do novo coronavirus (COVID-19) trouxe consigo novos paradigmas 

e formas de relações sociais nas sociedades contemporâneas. Em consequência, as 

instituições sociais, políticas, econômicas tiveram que se adaptar ao novo modelo imposto 

pela pandemia. As instituições escolares, por sua vez, suspenderam suas atividades letivas 

presenciais, com a finalidade de reduzir a propagação do vírus. Sendo assim, as aulas 

presenciais foram substituídas pelo ERE, que se configura como uma proposta curricular 

e pedagógica temporária para suprir as demandas do ensino presencial, mantendo o 

vínculo de alunos (as) e professores (as), mesmo distantes fisicamente. 

Na Bahia, as atividades letivas foram suspensas em todo o Estado em 16 de março 

de 2020. Através do Decreto Estadual nº. 19.529, que dispõe sobre a suspensão das 

atividades letivas nas unidades de ensino, públicas e privadas de todo o Estado. Isso posto, 

as instituições de ensino da rede privada começaram a se organizar, com a finalidade de 

dar continuidade as atividades previstas para o ano de 2020 de forma remota. Nesse 

sentido, foram utilizadas uma diversidade de tecnologias digitas de informação e 

comunicação (TDICs) disponíveis, dentre elas, Google Meet, Google Classroom e 

Google Forms, entre outras plataformas de ensino, com o objetivo de garantir o 

desenvolvimento da aprendizagem.  

Com essas mudanças e rupturas no processo de ensino e aprendizagem, os/as 

professores/as depararam-se com diversos entraves, embora muitos/as deles/as já terem 

noção sobre o uso das tecnologias no cotidiano, não foi tão simples a adaptação a nova 

realidade, pois, os docentes tiveram que se dedicar a conhecer e adaptar as atuais 

interfaces, ajustando suas aulas em outras vertentes. [...] “afinal, realizar atividades 

educacionais não presenciais exige dos/as professores (as) e dos estudantes recursos 

tecnológicos e conhecimentos específicos para manejá-los”. (OLIVEIRA; JUNIOR, 

2020, p. 721). Ademais, tiveram que buscar alternativas inovadoras, usando a 

objetividade e criatividade, para motivar os/as alunos/as a estarem presentes. 

À vista disso, um aspecto considerável é a formação dos/as professores/as para 

uso das TDICs, visto que, grande parte não tinha formação adequada. Segundo dados da 
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pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente 

(GESTRADO), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 47% dos docentes da 

Educação Infantil da rede privada de ensino não dispõem de formação para o uso das 

TDICs em sala de aula (GESTRADO, 2020b, p. 13).  

Outro aspecto importante aborda a seguinte questão: como os docentes irão 

estudar, se profissionalizar para esse novo normal com exiguidade de tempo? Com o 

Ensino Remoto, os docentes ficaram sobrecarregados, com atividades fora da jornada de 

trabalho, tendo que atender aos/as alunos/as e família nas plataformas digitais, bem como 

a gestão. Além disso, tiveram que realizar outras atividades, tais como gravar aulas, 

realizar edições e encontros on-line, com isso, havendo redução de tempo para o estudo. 

Assim, é um momento desafiador para todos, pois a adaptação a esse “novo normal” exige 

investimento, planejamento e formação.  

 

METODOLOGIA 

Segundo Marconi e Lakatos (2010, p.65), o método é o conjunto de atividades que 

“permite alcançar o objetivo - conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o caminho 

a ser seguido [...]”. Assim, optamos por uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, 

buscando compreender as percepções, experiências e expectativas dos sujeitos. Quanto 

ao tipo de pesquisa, foi realizado uma pesquisa de campo, pois, nos possibilita um contato 

direto com a realidade do objeto de estudo.  

Pensando nisso, o ambiente e os sujeitos da pesquisa são cruciais para o objeto 

investigado. Dessa forma, a pesquisa foi desenvolvida em uma escola de rede privada em 

Jacobina, no estado da Bahia. A escolha por essa escola sucedeu por ser de grande porte, 

além de contemplar a Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Os sujeitos da pesquisa 

foram duas professoras, adotando como critério o fato de que ambas lecionam 40 horas 

semanais. O instrumento para coleta de dados foi uma entrevista semiestruturada, com 

perguntas abertas e fechadas, com duração de uma hora e vinte minutos, gravada por um 

gravador de voz portátil. À vista disso, as respostas foram analisadas atentamente, 

buscando interpretar o sentido das falas presentes através da abordagem de Bardin (2016), 

na sequência, elencamos o conteúdo transcrito em três categorias de análise: gestão e 

organização do trabalho pedagógico; precarização do trabalho docente; saúde física e 
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mental durante a pandemia.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como apontamos, serão apresentados os resultados da pesquisa, desenvolvido 

com as professoras entrevistadas. Aqui, serão discutidos, as vivências, alternativas 

adotadas pela escola, o trabalho pedagógico, os desafios e a precarização do trabalho 

docente, frente a esse novo cenário.     

Questionadas sobre quais alternativas adotadas pela escola para o seguimento das 

aulas no período da pandemia, as professoras expõem:  

 

Quadro 01: Alternativas adotadas pela escola frente a pandemia, para continuidade as atividades letivas 

[...] por conta desse maldito vírus, tivemos que ficar longe dos nossos pequenos, foi 

muito difícil para mim, e para minhas colegas professoras, ou melhor, por toda a 

comunidade escolar. Dessa forma, decidimos parar por quinzes dias, até haver alguma 

solução. 

[...] depois fomos apresentados uma plataforma, o connect escolas, sendo uma interface 

móveis de comunicação de diretor, coordenador, professores, alunos e família. Com 

essa plataforma, poderia mandar mensagens, avisos, fotos das atividades realizadas, 

agendas, boletim. Desta maneira, obteve uma pequena formação com os professores 

para o seu manuseio e para a família. 

Fonte: Própria (2021). 

 

Conforme citado acima, a pandemia provocou mudanças na estrutura 

organizacional da escola, sendo necessário um redirecionamento do trabalho realizado, 

do presencial para o formato remoto, com a incorporação das TDICs. Para tal, a solução 

adotada pela escola, como alternativa à continuidade das atividades pedagógicas, foi a 

utilização do aplicativo connect escolas, com a finalidade de manter a comunicação com 

toda comunidade escolar, professor, aluno, coordenação, direção e família. Outro ponto 

significativo trata-se da preocupação da escola em ofertar formação para os profissionais 

e as famílias um instrumento para o manuseio dos aplicativos adotados. 

 

Quadro 02: Desafios enfrentados pelo professora frente a nova realidade 
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[...] um dos maiores desafios enfrentados, é a timidez de estar em frente às câmeras, 

muitas pessoas lhe observando, e a família? Porque agora não são só alunos que estão 

lhe assistindo e aprendendo, a família também; é observando sua metodologia, a forma 

de se comunicar, como desenvolve os conteúdos, para me, é algo desafiador. 

Fonte: Própria (2021). 

 

No relato acima, podemos perceber, de acordo as indagações apresentadas, que as 

professoras encontram inseguranças e fragilidades diante da realidade educacional 

imposta pelo novo coronavírus, além de descomodidades ao realizar seu trabalho em 

frente às câmeras. Vale ressaltar que essas mudanças aconteceram dentro de uma situação 

inesperada, que não contou com um planejamento antecipado, causando inseguridade por 

parte de toda comunidade escolar.  

 
Quadro 03: Precarização do trabalho docente 

[..] por dividir as duas turmas com as outras professoras, já que elas tinham as mesmas 

series e são os mesmos conteúdos, por esse motivo, gravamos as aulas juntas. 

Montamos toda a aula, o roteiro passo a passo, e qual aplicativo usar para edições de 

vídeos. Em conjunto escolhemos o aplicativo youcut, vimos que é de fácil manuseio, 

então começamos as gravações. [...] Quem faziam as gravações eram as outras 

professoras, que não estavam gravando sua aula no momento, pois haviam somente 

duas salas de gravações com iluminações, para sete professoras. Após as gravações, 

íamos para casa, quando chegava em casa sucedia a parte das edições, colocar som, 

legendas, desenho educativo, cortar onde houvesse erros. Por intermédio da direção, os 

vídeos deveriam ser bem claros e ilustrativos. Assim, dava mais trabalho para editar do 

que gravar. Como tinham duas turmas, então eram duas edições. 

Fonte: Própria (2021). 

 

Os relatos das professoras mostraram que houve uma preocupação da escola em 

fornecer-lhes um ambiente equipado para gravação das aulas, porém, insuficiente para a 

quantidades de funcionários que a escola dispõe. É notório também que as professoras 

experienciaram desenvolver novas habilidades dentro desse novo formato de aulas, em 

especial nas gravações e edições de vídeos. Gestrado (2020, p. 15) aponta que “os (as) 

professores (as) da Educação Infantil foram os que mais realizaram a gravação de 
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videoaulas, correspondendo um percentual de 56,1%. Nesse processo, percebemos 

também a precarização do trabalho docente, que para além do trabalho desenvolvido no 

ambiente escolar, desempenhavam outras funções em casa.  

 

CONCLUSÕES 

O ERE é adotado pelas escolas públicas e privadas no Brasil como alternativa 

durante a pandemia do novo coronavírus (CODIV-19). Dessa maneira, põe em questão 

novas perspectivas para a escola contemporânea, construindo diversas formas de 

abordagens dos conteúdos, reinventando metodologias e currículos para atender às novas 

demandas da sociedade. Os dados parciais da pesquisa mostram que as mudanças na 

estrutura organizacional e o redirecionamento do trabalho docente para o formato remoto 

e a incorporação das TDICs no cotidiano escolar demandam e exigem da escola, dos (as) 

professores (as) e dos (as) alunos (as) um saber especializado para o uso das múltiplas 

ferramentas disponíveis para o prosseguimento das aprendizagens e do trabalho 

pedagógico.  

Destarte, é possível perceber ao longo da pesquisa, que a formação do (a) 

professor (a) nessa perspectiva de ensino deve ser compreendida como fator essencial 

para a elaboração do seu planejamento e ação educativa, com a finalidade de apontar 

alternativas inovadoras, objetividade e criatividade nas aulas. Os relatos ainda evidenciam 

que houve por parte da gestão escolar uma preocupação na oferta de formação e ambiente 

equipado para as gravações das aulas, mesmo não sendo suficiente para atender todos (as) 

professores (as) da instituição. Constata-se ainda uma situação de precarização do 

trabalho vivenciado pelos docentes, que, mesmo com o trabalho desenvolvido no 

ambiente escolar, desempenhavam outras funções em casa.  

 

REFERÊNCIAS 

AGNELLO R. M. R. P. O direito à educação e o ensino remoto (pandemia covid- 19): 

A sociedade em tempos de Covid-19. / Organizadores: Guilherme Antônio Lopes de 

Oliveira, Liliane Pereira de Souza. – Campo Grande, MS: Editora Inovar, 2020. 1957 p.; 

il. 

 

BAHIA. Decreto Nº 19.529 de 16 de março de 2020. Regulamenta, no Estado da Bahia, 

as medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

importância internacional decorrente do coronavírus. Disponível em: 

http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-19529-de-16-de-marco-de-

2020. Acesso em: 28 de fev. De 2021 

 

FCC. Fundação Carlos Chagas. Educação escolar em tempos de pandemia: Informe nº 

1. São Paulo, 2020. 

 

GESTRADO. Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente. 

Trabalho docente em tempos de pandemia. Relatório Técnico. Belo Horizonte: UFMG, 

2020. 

 

GESTRADO. Grupo de Estudos Sobre Política Educacional e Trabalho Docente. Base 

de dados. Trabalho Docente em Tempos de Pandemia. Belo Horizonte: UFMG, 2020b. 

 

MARCONI, M. A; LAKATOS, E.M. Fundamentos de metodologias científica. 7. Ed. 

São Paulo: Atlas, 2010. 

 

OLIVEIRA. D. A; JUNIOR. E. A. P. Trabalho docente em tempos de pandemia: mais 

um retrato da desigualdade educacional brasileira. Revista Retratos da Escola, Brasília, 

v. 14, n. 30, p. 719-735, set./dez. 2020. Disponível em: 

http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde Acesso em: 28 de fev. De 2021 

 

PRODANOV, C. C; FREITAS, E. C. Metodologia do trabalho científico: métodos e 

técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. – Novo Hamburgo: Feevale, 2013. 

 

http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde


II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

DESAFIOS E IMPACTOS DO ENSINO REMOTO/HÍBRIDO NA CRECHE 

AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-

19 
          

Adriana Fernandes Ferreira1; Gabriela de Oliveira Godeiro Maia 2 

            

INTRODUÇÃO 

Em 2020, o mundo foi surpreendido pela pandemia do novo coronavírus, o que 

levou governantes a colocarem seus países em quarentena e isolamento social na tentativa 

de conter tal vírus que matou e continua matando milhares de pessoas diariamente.  

A ameaça eminente da Covid-19 fez empresas e escolas repensarem e mudarem 

sua forma de trabalho, pois a aproximação humana não foi mais possível desde março de 

2020, momento em que foi decretado estado de calamidade pública e instituido a 

necessidade de controle dos órgãos sanitários e da organização mundial de saúde em 

relação aos hábitos da população. Novos protocolos de convivência, decretos e leis foram 

criados para tentar conter essa ameaça no mundo. 

A escola foi uma das primeiras instituições a parar e, provavelmente, será a última 

a retormar seu trabalho de forma presencial, visto que é um espaço de aglomeração e 

contato direto entre alunos, professores, funcionários e comunidade. Essa realidade impõe 

a necessidade de se repensar o processo educacional, encontrando alternativas para 

garantir educação aos alunos, sendo instituindo, de forma emergencial, o ensino remoto 

e/ou híbrido.  

Nessa perspectiva, a problemática em questão se dá em torno de quais desafios e 

impactos o ensino remoto/híbrido causa na educação infantil (creche)? Além disso, foca-

se em verificar as seguintes hipóteses: o ensino remoto/híbrido impacta no processo de 

aprendizagem na educação infantil e a falta de acesso aos recursos tecnológicos dificulta 

o ensino durante a pandemia. 

Portanto, objetiva-se pesquisar os desafios e impactos do ensino remoto e híbrido 

na Creche Municipal Ambrozina Paulina dos Santos, na cidade de São Bento-PB; bem 

como, analisar os recursos tecnológicos utilizados nas aulas da Educação Infantil durante 

a pandemia da Covid-19. 
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mailto:ffadri@yahoo.com.br
mailto:gabriela_godeiro@hotmail.com


II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

A pesquisa justifica-se devido à necessidade de analisar os desafios e impactos do 

ensino remoto e híbrido nas turmas da Educação Infantil, elencando as dificuldades, 

avaliando pontos a ser melhorado no que tange o acesso dos professores/alunos aos 

recursos tecnológicos e se o processo de ensino e aprendizagem foi garantido durante a 

pandemia do coronavírus. 

Outrossim, pode-se citar ainda a necessidade de replanejamento de aulas, 

metodologias e estratégias educativas que contemplem e garantam o trabalho dos campos 

de experiência e competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), de forma 

a incluir as crianças e diminuir os impactos de possíveis deficiências dos educandos 

durante e após a pandemia. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A pandemia do novo coronavírus impôs uma quarentena e isolamento social que 

se estendeu para 2021 sem previsão de término. E a sociedade passou a necessitar ainda 

mais dos recursos tecnológicos para se comunicar, comprar, trabalhar, estudar, entreter-

se, dentre outras atividades indispensáveis. 

Na educação, o desafio é ainda maior, visto que, nem todas as famílias dos alunos 

possuem acesso aos recursos tecnológicos e, muitos docentes, além do não terem acesso, 

não estão preparados para esse novo ensino, mesmo vivendo numa sociedade globalizada 

e da informatizada, na qual os interesses dos alunos exigem novas práticas de ensino. 

Assim, “as tecnologias da informação e comunicação estão aí e ficaram por muito tempo, 

estão transformando o mundo e deve-se considerá-las no terreno da educação” 

(SANCHO, 2006, p.18). 

A tecnologia não pode ser mais deixada de lado na educação, é preciso explorá-la 

cotidianamente, incorporá-la na prática pedagógica docente e utilizá-la como instrumento 

mediador da aprendizagem dos discentes.  

Nessa perspectiva, surge em caráter emergencial, o ensino remoto para garantir 

educação, rotinas e práticas escolares para os alunos, mesmo a distância em suas casas. 

As aulas passam a ser virtuais, remotas, com vídeos e orientações dos professores, de 

forma síncrona e assíncrona, com atividades impressas realizadas com o auxílio de 

tecnologias como o celular e redes sociais (WhatsApp, Facebook e Instagram).  
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Os professores, anteriormente sem qualificação ou segurança para o uso das 

tecnologias no seu trabalho, passam a pesquisar, organizar, produzir videoaulas e lives 

numa perspectiva profissional. 

Em nenhum momento da história precisou-se tanto da tecnologia para aproximar 

pessoas num período de distanciamento social, principalmente na educação, sendo assim, 

os recursos e ferramentas tecnológicas tornam-se primordiais na garantia de acesso ao 

ensino.  

A necessidade da tecnologia juntamente com o rompimento de paradigmas e 

surgimento de novas práticas docentes é latente. É preciso reinventar a escola enquanto 

local de trabalho e reinventar a si próprio enquanto pessoa e profissional, pois, “a maioria 

deles será obrigado a viver agora em condições de trabalho e em contextos profissionais 

totalmente novos, bem como a assumir desafios intelectuais e emocionais muito diversos 

daqueles que caracterizavam o contexto escolar no qual aprenderam seu ofício” 

(PERRENOUD E THURLER, 2002, p. 89). 

Com a continuidade das instituições educacionais fechadas e a suspensão das 

aulas presenciais, o ensino remoto emergencial passa a não ser mais suficiente, tornando-

se necessário aprimorá-lo e promover outro tipo de ensino, o híbrido, assim, 

contemplando ainda mais os campos de experiência da BNCC e mais atividades práticas 

na rotina escolar das crianças. 

Destarte, mais do que nunca o compromisso com a aprendizagem não é mais só 

do professor, mas dos alunos e sua família e, portanto, “a profissionalização para exercer 

o ofício de educar acontece em serviço. É na ação que se faz a educação. É na prática que 

a teoria ganha corpo” (ALMEIDA, 2020, p. 13). 

O educador mesmo diante de um ensino a distância precisa se fazer presente 

através dos recursos tecnológicos, promovendo o máximo de proximidade, amorosidade, 

empatia, orientação e apoio possíveis nesse momento coletivamente difícil. 

Desse modo, é preciso notar que o ensino remoto e o ensino híbrido são similares, 

mas com distinções. Almeida (2020, p. 31) explica o ensino remoto, como o próprio nome 

determina “é a remoção da escola, do prédio onde ela frequenta e sua transferência para 

a casa onde o aluno mora. Ou seja, se no ensino remoto apenas a escola é que se desloca, 

concluímos, imediatamente, que o princípio do ensino remoto continua a ser o conteúdo”. 
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Apesar de o ensino remoto ter sido utilizado de forma emergencial e contribuído 

para levar educação para as casas dos alunos no momento inicial da pandemia, as 

necessidades educacionais mudam constantemente e, devido a inacessibilidade de alguns 

professores e alunos aos recursos tecnológicos, surge o ensino híbrido com ambientes 

diversos de aprendizagem, novas ações educativas e metodologias que envolvem os 

diversos atores (professor, alunos, escola, família). 

O ensino híbrido é definido por Almeida (2020, p. 31-32) como “também 

chamado de blended learning, ou seja, ele é uma mistura. Uma mistura de ações que, ora 

acontecem no espaço on-line, ora off-line. Nessas duas dimensões, surge o que hoje 

podemos chamar de ensino híbrido “on-life”, ou seja, dentro da própria vida, sendo a 

própria vida”. 

Essa modalidade de ensino passa a atender com mais eficácia as necessidades 

educacionais do momento de pandemia, por não separar os espaços reais dos virtuais, já 

que ambos são espaços de aprendizagem. Em tempos difíceis, a educação precisa mais 

do que nunca da participação efetiva de todos os envolvidos para minimizar os impactos 

do período pandêmico e vencer os desafios educacionais diários na educação infantil. 

 

METODOLOGIA 

A natureza dessa pesquisa é qualitativa, pois almeja a “compreensão contextual 

do fenômeno estudado”, nesse caso, o estudo dos impactos e dificuldades do ensino 

remoto e híbrido realizado na Creche Municipal Ambrozina Paulina dos Santos em São 

Bento-PB (RAMOS, 2009, p. 184). O tipo de pesquisa utilizada foi estudo de um caso e 

utilizou como instrumento de coleta de dados um questionário com questões 

sistematicamente articuladas, para levantamento de informações escritas sobre o assunto 

pesquisado: o ensino remoto e híbrido na educação infantil (SEVERINO, 2007). 

Os dados foram coletados através do questionário aplicado a 08 (oito) professoras 

de educação infantil da creche pesquisada, sendo analisados qualitativamente, à luz de 

teóricos educacionais renomados, com seus resultados e contribuições apresentados para 

o campo educacional. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os professores participantes apresentam idade entre 30 e 40 anos, todas do sexo 
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feminino com formação em nível superior, atuando na Educação Infantil (creche), o que 

corrobora os dados apresentados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep, 2017), os quais apontam que 70% dos docentes que 

atuam na educação básica são mulheres e a maior quantidade delas tem entre 30 e 39 

anos. 

O ensino público com qualidade e inclusão de todos os discentes não é tarefa fácil, 

sob essa conjectura, com a pandemia e o distanciamento social, as dificuldades tornaram-

se maiores e mais desafiadoras.  

Um levantamento sobre os principais desafios enfrentados na pandemia durante o 

ensino remoto/híbrido na creche mostrou que 70% relatam a pouca participação dos pais, 

a falta de internet de qualidade para uso dos recursos tecnológicos e 30% indicam que a 

falta de formação para os docentes sobre esses tipos de ensino dificultou bastante o 

trabalho. 

O mundo não estava preparado para enfrentar a pandemia, nem tão pouco as 

escolas, contudo, “vivemos tempos novos, e impasses que nos são lançados no atual 

momento histórico se acumulam a velhos problemas para os quais ainda não encontramos 

soluções” (ALVES, 2011, p. 12). Os desafios precisam ser enfrentados, vencidos através 

de estratégias, planejamento, pesquisa, estudo e novas ações pedagógicas.  

Em relação aos impactos do ensino remoto e híbrido na creche pesquisada, 

observa-se que 35% dos estudantes não cumprem a rotina de estudos e aprendizagem (de 

acordo com dados levantados pelas docentes e expresso no questionário), a falta de 

interação de alguns pais chega a 40%, a ausência do trabalho do socioemocional e o não 

alcance de algumas habilidades dos campos de experiência da BNCC pelos discentes são 

enfrentados hodiernamente. 

Apesar dos professores buscarem novas metodologias e trabalhar de forma 

remota/híbrida, aumentou-se a demanda de tempo e dedicação dos docentes em produzir 

atividades, videoaulas, recursos didáticos. Além disso, orientações para os pais 

desenvolverem atividades com as crianças, o despreparo das famílias, a falta de tempo e 

não compromisso comprometem o processo de ensino e aprendizagem dos discentes, 

tornando necessário um monitoramento docente ainda maior. Assim, para que “o 

professor consiga fazer esse papel de monitoramento, é preciso que ele reconheça as 
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formas de aprendizagem dos alunos e os meios para ensiná-los” (BACICH, 2015, p. 59). 

O professor necessita mais do que nunca acompanhar de perto o ensino nesse formato e 

a evolução ou não dos seus alunos. 

De acordo com a pesquisa, nem todos os professores e alunos tem acesso aos 

recursos tecnológicos utilizados no ensino remoto/híbrido, um total de 15% que, no 

entanto, faz uso do celular. Estratégias como a utilização de atividades impressas e do 

livro didático infantil para os alunos também fizeram parte desse ensino. As tecnologias 

digitais começaram a fazer parte da rotina escolar, encorajaram os educadores para a 

mudança e propôs uma reflexão sobre o uso das mesmas e suas aplicações no acesso às 

informações e as novas formas de aprendizagem (LÉVY, 2000). 

 

CONCLUSÕES 

O ensino nunca mais será o mesmo, pois tivemos grandes dificuldades. O 

distanciamento social afastou alunos e escola, todavia, precisamos utilizar de forma 

consciente e prática os recursos tecnológicos como nossos aliados, bem como garantir 

que a educação chegue para todas as crianças em seus lares.  

Assim, o trabalho docente, o uso das tecnologias, o contato e a participação das 

famílias precisarão estar cada vez mais fortalecidos, bem como a utilização de 

metodologias dinâmicas, capacitação de professores, currículo adequado, utilização de 

ferramentas e recursos tecnológicos e atender as dificuldades individuais de cada aluno. 

As residências passaram a ser novos espaços pedagógicos, além disso, ter um computador 

e celular com internet para docentes e discentes deixa de ser um luxo e torna-se uma 

necessidade educacional. O professor teve que voltar a estudar e implementar novas 

práticas pedagógicas imediatas para tentar superar as incertezas existentes no cenário da 

pandemia com a suspensão prolongada das aulas presenciais, mas, que apontam para um 

retorno de uma escola mais forte e melhor. E, para vencer os desafios e impactos da 

pandemia, aspectos como: recuperação da aprendizagem como política contínua, 

fortalecimento da relação família e escola, disponibilização da tecnologia para todos se 

tornaram aliados e deverão se tornar legados permanentes para a educação. 

O ensino precisa superar mais esse desafio causado pela pandemia da Covid-19, 

continuar garantindo educação pública inclusiva e de qualidade para todos, 
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principalmente para os menos favorecidos, visando, assim, a redução das desigualdades 

e a promoção da equidade social no Brasil. 
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EDUCAÇÃO INFANTIL E PANDEMIA: A EXPERIÊNCIA DO CMEI 

PROFESSORA FANQUINHA EM JOÃO CÂMARA/RN 
Claudia Juliette do Nascimento Araújo Maia1; Maria Girlene Noronha de Lima2; Maria Rocha de 

Morais3 

 

 
INTRODUÇÃO 

A pandemia da COVID-19 impôs aos sistemas de ensino ao redor do mundo a 

adoção de um modelo de Ensino Remoto Emergencial (ERE) para garantir a 

continuidade da oferta da política de educação pública. Nessa conjuntura, o espaço 

escolar passou a ser virtual, com novos cenários para a prática docente e gestão da 

educação, além de novas exigências na relação família x escola. 

Em primeiro lugar, precisamos evidenciar que o ERE não corresponde a 

Educação à Distância4, como equivocadamente tem sido mencionado pelo senso comum, 

pois aquele caracteriza-se como uma oferta em caráter temporário de conteúdos que 

seriam vivenciados no ensino presencial, podendo ou não fazer uso das Tecnologiais 

Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) (RODINI, 2020; PEDRO, 2020; 

DUARTE, 2020) 

Essa pesquisa tem como objetivo geral analisar a experiência de ERE do CMEI 

Professora Faquinha em João Câmara/RN, e como objetivos específicos: a) perceber os 

desafios enfrentados pelos professores durante o ensino remoto; b) conhecer as 

estratégias de ensino desenvolvidas pelos professores; c) evidenciar a postura 

pedagógica docente durante o período de pandemia; d) identificar a avaliação dos 

professores de todas as vivências durante o período remoto. Consideramos relevante o 

estudo por possibilitar a socialização, análise e melhoria das práticas pedagógicas 

promovidas durante o ERE no ano letivo de 2020. 

O presente estudo se torna ainda mais relevante por abordar a experiência de 

ERE em um unidade escolar de Educação Infantil, o Centro Municipal de Educação 

 
1 Mestra em Ciências Sociais – PPGCS/UFRN; Graduada em Ciências Sociais – DCS/UFRN; Graduada 

em Pedagogia – UNINTER; Especialista em Gestão da Educação Municipal – CCJ/UFPB; Especialista em 

Robótica Educacional - UNINTER, claudiajuliette@hotmail.com 
2 Especialista em Educação e Linguagem – UNP; Graduada em Pedagogia - UNP, 

girlenenoronhamaria@gmail.com 
3 3 Especialista em Língua Portuguesa – UFRN; Graduada em Pedagogia - UFRN, mariarmedu@gmail.com 
4 A Educação à Distância se constitui em um ecossistema de aprendizagem on-line com fundamentação 

teórica e metodológica bem definidas. 

mailto:claudiajuliette@hotmail.com
mailto:girlenenoronhamaria@gmail.com
mailto:mariarmedu@gmail.com
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Infantil Professora Fanquinha, que oferta educação pública do Berçário ao Nível III da 

primeira etapa da educação básica, caracterizada, portanto, como uma unidade de creche 

escolar. 

O ERE começou a ser implantado no Brasil em meados de março de 2020, em 

substituição ao modelo de ensino presencial, considerando as especificidades de cada 

rede, que adotou vários modelos no país. No município de João Câmara, o ano letivo de 

2020 teve início tardiamente, em junho de 2020, após a aprovação de um Plano de 

Ensino Remoto para todas as etapas da Educação Básica. Em virtude das dificuldades 

de acesso as TDICs optou-se por trabalhar com coletânias de atividades, que eram 

entregues no início de cada mês, juntamente a kits de merenda escolar fornecidos às 

famílias. Este momento se tornou fundamental para o fortalecimento dos vínculos entre 

família e escola durante a pandemia. 

As turmas do Nível III da Educação Infantil recebiam coletânias de atividades, 

que eram organizadas coletivamente, por todas as professoras desse nível e etapa na Rede 

Municipal de Educação de João Câmara. As crianças do Berçário, Nível I e Nível II, por 

serem uma realidade específica do CMEI Faquinha, única unidade escolar que oferta 

serviço de creche, teve acesso a uma outra iniciativa, as produções do Jornalzinho do 

CMEI Fanquinha, com orientações direcionadas aos pais por temáticas. Além dos 

materiais impressos que as famílias recebiam, cada turma possuia um grupo no 

WhatsApp, onde eram compartilhados vídeos com as                        vivências pedagógicas, músicas e 

contação de histórias. 

Diante das ressignificações que foram necessárias a prática docente neste ano 

atípico, além de considerar as especifidades técnicas da atuação pedagógica na primeira 

infância, bem como as diversas situações de desigualdades e limitações entre pais e 

profissionais da educação, cabe a problematização dessa experiência, considerando as 

representações desses sujeitos no processo educacional. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para definição de ERE, consideramos Behar (2020), que afirma tratar-se de um 

modelo de ensino que visa transmitir os mesmos conteúdos do modelo presencial, em 

caráter temporário, em virtude do cenário de crise da pandemia do COVID-19. Não pode 
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ser equiparado ao modelo de Educação à Distância, e há consenso quanto a sua 

incapacidade na susbtituição do modelo de ensino presencial 

 

Há consenso entre especialistas que o ensino remoto não substitui o 

presencial, mas, ao menos, contribui para minimizar os danos causados pela 

suspensão das aulas. Para o diretor de políticas públicas do Todos Pela 

Educação, Olavo Nogueira Filho, o afastamento do ambiente escolar deixará 

sequelas que precisam ser amenizadas mesmo [a] distância. (ELY, 2020, 

n.p.). 

 

A pandemia da COVID-19 expôs a face nua das desigualdades sociais em âmbito 

nacional, expondo disparidades de recursos materiais e repertório cultural, expressos em 

cenários de claro analfabetismo estrutural. Desigualdades que promoveram a 

precarização do ensino de diversas formas: 

 

Tornou ainda mais evidente a dificuldade que muitos professores, alunos, 

sistemas de ensino, e pais possuem em lidar com as novas tecnologias, 

computadores e equipamentos, ou com a ausência destes, bem como a 

dificuldade de acesso à internet (MONTEIRO, 2020, n.p.). 

 

Considerando Duarte (2020), as TDICs se apresentam como ferramentas que 

ampliam possibilidades de interações entre os sujeitos, colaborando na mediação do 

ensino, mas elas, por si só, não promovem condições de aprendizagem. Não basta a 

posse dos recursos tecnológicos, mas o domínio de uso e a clareza de intencionalidade 

pedagógica. Neste ponto, a figura do professor se torna condição indispensável ao ensino-

aprendizagem, mediação que, no modelo remoto emergencial, era articulada com a 

família dos educandos. 

A relação família e escola é um componente de grande destaque no ERE, pois os 

pais atuarão como mediadores das vivências pedagógicas apresentadas pelos 

professores, o que amplia as responsabilidades compartilhadas entre esses dois atores no 

processo de ensino-aprendizagem: 

 

Escola e família têm suas especificidades e suas complementariedades. 

Embora não se possa supô-las como instituições completamente 

independentes, não se pode perder de vista suas fronteiras institucionais, ou 

seja, o domínio do objeto que as sustenta como instituições. Esses dois 

sistemas têm objetivos distintos, mas que se interpenetram (OLIVEIRA, 

2010, p.101). 

 

METODOLOGIA 
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A pesquisa trata-se de um estudo de caso de caráter qualiquantitativo. Como base 

empírica, utilizamos o Relatório de Gestão do CMEI Fanquinha do ano letivo de 2020, 

que reúne os portfólios de todos os docentes da referida unidade escolar. Além disso, 

fizemos uso de um questionário estruturado, com questões objetivas e subjetivas, 

organizados em cinco eixos centrais: dados de identificação e socioeconômicos; 

alfabetização e letramento digital; interesses em tecnologia; ensino remoto emergencial 

e trajetória docente. A aplicação foi realizada através do Google Forms, com uma 

amostra de vinte professores que estavam envolvidos nas atividades de ERE. Realizamos 

análise descritiva das variáveis quantitativas e a metodologia do discurso do sujeito 

coletivo para os dados qualitativos, evidenciando as representações sociais sobre o 

fenômeno estudado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os professores pesquisados são um público predominante de mulheres (95%), 

residentes majoritariamente na zona urbana (95%), do município de João Câmara 

(62,5%). A internet é de fácil acesso ao grupo (95%), sendo utilizada preferencialmente 

pelo aparelho celular (95%). 

No que diz respeito à Alfabetização e Letramento Digital, os professores 

demonstram conhecimento de diversas tecnologias, mas quando questionado sobre a 

posse dos dispositivos, temos como destaque: smart TV (75%), smartphone (90%) e 

notebook (90%). 

 

Figura 01: Gráfico das TDICs que os Professores do CMEI Fanquinha Possuem (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Própria (2021). 

 

Sobre o conhecimento de softwares, o padrão se repete, pois demonstram ciência 
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de diferentes aplicativos, mas quando questionados sobre o domínio de uso estão em 

evidência: WhatsApp (100%), Facebook (65%), Instagram (60%), Microsoft Word 

(55%), Microsoft Power Point (25%), Microsoft Excel (20%). Quando questionados 

sobre as necessidades de utilização das TDICs, aparecem as variáveis: produção de aulas 

(85%), uso de redes sociais (75%) e digitação de trabalhos (70%). Nas recorrências de 

discurso do sujeito coletivo, temos um consenso do grupo da importância da internet 

como um veículo de informação e comunicação em escala global. 

Sobre o ERE, como mostra o gráfico abaixo, a maioria do grupo pesquisado 

classifica como excelente, na escala de 0 a 5, o Plano de Ensino Remoto do 

Município de João Câmara(85%). 

 

Figura 02: Avaliação do Plano de Ensino Remoto Pelos Professores do CMEI Fanquinha (2020) 

 
Fonte: Própria (2021). 

 

Quando questinado sobre as maiores dificuldades na implantação do modelo, 

surgem os fatores de conhecimentos sobre as tecnologias digitais (85%) e relação família 

e escola (70%) como maiores dificudades. Quando reiterada a questão, como mostra o 

gráfico abaixo, sem opção de múltipla escolha, a dificuldade que predomina no universo 

pesquisado, é a relação família e escola (50%), sendo recorrência no discurso do sujeito 

coletivo a falta de interesse dos pais na mediação das práticas pedagógicas com as 

crianças. 
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Figura 03: Gráfico da Maior Dificuldade dos Professores do CMEI Fanquinha no ERE(2020) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria (2021). 

 

Quando questionados sobre o êxito das práticas pedagógicas conduzidas durante 

o ERE, apesar dos desafios apontados, a maioria do universo pesquisado respondeu 

positiviamente (60%), considerando as devolutivas recebidas dos alunos, com vídeos, 

retorno de tarefas em imagens, e mensagens de Whatsapp enviadas pelos pais. 

O consenso unâmine (100%) para os professores, é a importância dessa modalidade de 

ensino para a garantia da oferta da educação pública durante a Pandemia do COVID-19, 

como mostra o gráfico abaixo: 

 

Figura 04: Gráfico Sobre a Importância da ERE Para Garantir a Educação Pública na Pandemia (2020) 

 

Fonte: Própria (2021). 

O quesito de trajetória docente evidenciou como o período de isolamento e 

distanciamento social, aliado as necessidades formativas que surgiram com a mudança 

do modelo de ensino, favoreceu a formação continuada dos professores, pois ampla parte 

do grupo (85%), afirmou ter participado de formações continuadas no período. O 

discurso do sujeito coletivo expôs os conhecimentos sobre tecnologias digitais e práticas 

pedagógicas inovadoras como maiores necessidades formativas do grupo. 
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CONCLUSÕES 

Se por um lado a pandemia da COVID-19 impossibilitou a oferta de educação 

pública de modo presencial, por outro, promoveu ressignificações importantes na prática 

pedagógica que vinha sendo desenvolvida pelos professores em sala de aula, como 

atestou a pesquisa. A formação continuada se colocou como aliada para superação das 

dificuldades encontradas no ERE. 

O consenso dos estudiosos, de que o ERE não substitui o ensino presencial, mas 

colabora para atenuar os dados causados pela suspensão das aulas e oportuniza a 

continuidade de oferta da educação, foi reiterado pelo grupo pesquisado em caráter de 

unanimidade. 

A premissa “nada será como antes”, nunca nos pareceu tão real, e acreditamos 

em elementos positivos nesse processo de ressignificações do fazer educativo e da escola. 

O espaço escolar foi humanizado, pois percebemos, com o isolamento e distanciamento 

social, que a escola é feita de sujeitos em convivência e colaboração. Sendo assim, 

precisamos, como docentes, sair da rotina do ensino presencial, para despertar para 

práticas pedagógicas inovadoras, fortalecendo os vínculos entre família e escola, 

redescobrindo as responsabilidades compartilhadas. 

Houve desafios, constatados no estudo, como o pouco conhecimento sobre as 

TDICs e a dificuldade da manutenção remota da relação família-escola, mas 

prevaleceram a percepção de êxito das práticas desenvolvidas e importância dessas para 

garantia da oferta de educação  pública neste ano atípico de Pandemia do COVID-19. 
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ENSINO REMOTO DE QUÍMICA: O USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS EM 

TEMPOS DE PANDEMIA.  
          

RODRIGUES, I.E.1; ARAÚJO, M.L.2; NEVES, F.A.N.S.3 

            

INTRODUÇÃO 

No Brasil, o novo coronavírus tem afetado o país em diferentes áreas. A pandemia 

paralisa a economia, fecha fronteiras, cancela eventos, agrava o sistema de saúde e coloca 

o país em recessão, causando impactos também na educação. Em meio a esse cenário 

assustador e conturbado em que o mundo vive, não apenas na questão de saúde, mas 

também do aprendizado das crianças e dos jovens, os efeitos no ensino são diversos. 

 A educação mundial passou por mudanças após o início da pandemia, causada 

pelo novo vírus. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU, 2020), em 

média, 192 países passaram a exercer o ensino remoto, suspendendo o presencial, como 

método de prevenção contra uma maior propagação do vírus. Os impactos na educação 

não foram pequenos, quase 1 bilhão de estudantes tiveram as atividades escolares 

presenciais suspensas. O ensino remoto traz inúmeros problemas para o sistema 

educacional, principalmente no Brasil, visto que, possui um alto nível de desigualdade 

social, dificultando o acesso às atividades remotas. No entanto, entendemos que surgem 

novas oportunidades de aprendizado e crescimento para o corpo docente brasileiro.  

 Dessa maneira, os profissionais da educação brasileira estão buscando 

incansavelmente métodos alternativos que contribuam positivamente com a realidade do 

ensino atual. O uso dos recursos educacionais digitais torna-se o principal meio que os 

professores têm utilizado para adaptarem-se ao ensino remoto, averiguando formas para 

desenvolverem as metodologias pedagógicas. Posto isso, a aula on-line é o principal 

recurso que a classe docente do Brasil encontrou para manter as atividades escolares, 

apesar da pandemia (FRANCO, 2020).  

 Tomando como referência essa temática, a justificativa para o desenvolvimento 

do presente projeto fundamenta-se na necessidade de adaptação ao ensino remoto, 
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existente também na área das disciplinas de ciências da natureza, especificamente 

química, bem como apresentar uma proposta de ensino emergencial. Posto isso, 

encontramos as plataformas digitais gratuitas como um excelente método de 

compartilhamento de conteúdo, mantendo a qualidade do ensino, apesar da pandemia da 

COVID-19.  

 O presente trabalho traz uma explanação do projeto de intervenção, realizado no 

âmbito da disciplina Seminário de Orientação ao Desenvolvimento de Práticas Educativas 

e Formação Docente III, que em função da pandemia não foi possível aplicar métodos 

para obtenção de resultados, seja eles quantitativos ou qualitativos.  

O projeto tem como objetivo apresentar uma nova proprosta de ensino, além de 

desconstruir os conceitos e tabus criados pelos alunos do ensino médio em relação à 

disciplina de química, bem como ensinar os conteúdos de forma leve e lúdica por meio 

de plataformas digitais gratuitas, desenvolvendo no aluno o prazer de estudar a disciplina, 

consequentemente, combatendo a evasão escolar em tempos de pandemia.   

Dessa forma, propomos o ensino de química de forma remota, por meio de 

plataformas digitais gratuitas e de fácil acesso e, para isso, utilizamos duas plataformas 

digitais, o Youtube e o Wordwall, possibilitando o ensino de química de maneira 

inovadora e lúdica, que consequentemente ajudará no processo de aprendizagem dos 

alunos, apesar de não estarem em ambiente escolar. Como o ensino no Brasil deixou de 

ser presencial, esse contexto de ensino remoto de química em tempos de pandemia nos 

possibilitou fazer uso de plataformas digitais gratuitas, utilizando aulas audiovisuais e 

jogos como métodos auto avaliativos, objetivando que o aluno aprenda química, mesmo 

distante da sala de aula. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Há algumas décadas, tinha-se a educação como um modelo pronto a ser seguido 

pelos professores, que se limitavam aos métodos impostos e empregados naquele 

contexto. Em um dos modelos de educação, o professor tinha como ferramenta de 

trabalho o “velho” quadro de giz, os livros e uma sala de aula onde era transmitido o 

aprendizado. Com o passar dos anos, essa forma de ensino sofreu modificações, 
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oferecendo novas possibilidades, agora não apenas presencial, mas no formato híbrido, 

possibilitando agregar o meio virtual através da internet como ferramenta para transmitir 

conhecimento (FIORI; GOI, 2020). 

O cenário pandêmico obrigou as escolas a elaborarem novos métodos de ensino. 

Visando evitar aglomerações, as escolas passaram a interromper o fluxo de aulas 

presenciais, com isso as aulas passaram a ser ministradas de forma remota através de 

plataformas digitais. Segundo Tavares (2013 apud, FIORI; GOI, 2020), a utilização das 

tecnologias e da inteligência artificial apresenta uma forma menos exaustiva do que o 

método de ensino tradicional, fazendo o uso da internet em função da aprendizagem, visto 

que, para os jovens, esse meio é bem descontraído, o que facilita a imersão dos estudantes 

na proposta de aprendizado virtual. Isso é observado através da imensa facilidade que os 

jovens têm no mundo digital, utilizando com destreza as redes sociais como: Facebook, 

Instagram, YouTube, WhatsApp etc. 

Para Santos (2021), as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 

favorecem a continuação do ensino e oferece a qualidade da aprendizagem. O uso das 

tecnologias no ensino da Química facilita a compreensão dos assuntos ensinados na 

disciplina. Nesse contexto, a aplicação de jogos através de dispositivos móveis tem sido 

usado como um dos recursos didáticos no processo de ensino-aprendizagem, 

apresentando um grande valor educativo e avaliativo.  

Com base nas reflexões mencionadas, podemos dizer que as mudanças das 

práticas pedagógicas das escolas, nessas condições de isolamento, são fundamentais para 

manter o ensino. Assim, destacamos o lúdico como metodologia para facilitar a 

aprendizagem dos estudantes, envolvendo as tecnologias e recursos por elas 

disponibilizados. Ressaltamos que os jogos favorecem o desenvolvimento global do 

indivíduo, desde que nessa dinâmica haja elaboração de uma proposta com metas 

organizadas, como destaca Macedo (1997) “[...] é preciso ter em mente o porquê de jogar, 

para quem, com que recursos, de que modo jogar, quando e durante quanto tempo jogar, 

e qual a continuidade desta atividade ao final de seu desenvolvimento” CAMPOS, et al. 

(2020). 

 

METODOLOGIA 
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Os conteúdos e a metodologia da proposta de ensino foram escolhidos após a 

aplicação de questionários diretos com a turma do 1° ano do ensino médio da Escola 

Estadual Monsenhor Honório, na cidade de Pendências/RN, ainda quando o ensino era 

presencial. O questionário aplicado possui caráter qualitativo, trazendo-nos dados que 

nortearão o andamento do projeto. Segundo Bardin (2011), a aplicação de questionários 

é um método de investigação específica, que pode auxiliar na intepretação, obtendo 

respostas quantitativas ou qualitativas , dependendo da percepção dos entrevistados. 

Realizamos três (03) aulas audiovisuais, desenvolvidas com muita ludicidade, 

disponibilizadas no Youtube. Uma (01) aula com conteúdo de tabela periódica, com 

duração de vinte (20) minutos e, mais duas (02), com conteúdo de soluções, com duração 

de quinze (15) minutos cada aula.  

Levamos os conteúdos com muita leveza e ludicidade para nosso público que, 

apesar de serem publicados em uma plataforma que possui acesso a todo tipo de público, 

têm conteúdos abordados especificamente para alunos do 1° e 2° ano do ensino médio. 

Disponibilizamos na descrição de cada aula, um link de acesso aos jogos educativos 

criados na plataforma digital Wordwall, em que os jogos estão relacionados ao conteúdo 

abordado em cada aula. Assim, o aluno poderá avaliar o seu desempenho após a aula 

assistida. 

Além dos jogos para a auto avaliação de nosso público, realizamos momentos 

experimentais em nossas aulas com o conteúdo soluções, visto que, no questionário 

aplicado a grande maioria dos alunos, os mesmos relatam aprenderem melhor com aula 

experimental, utilizando objetos de cozinha e alimentos para o ensino de soluções, 

possibilitando ao estudante a aprendizagem prática de seu preparo, por meio de um 

laboratório alternativo. 

Para tornar mais acessível o nosso estudo, decidimos optar por plataformas 

digitais gratuitas e de fácil acesso, possibilitando o seu uso, visto que, estão disponíveis 

em uma plataforma conhecida mundialmente e de acesso gratuito. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a entrega dos questionários aplicados nas turmas de ensino médio da Escola 
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Estadual Monsenhor Honório, localizada no município de Pendências/RN, com ensino 

ainda presencial, obtivemos os dados que resultaram em nossas ações.  

Dezenove (19) alunos foram entrevistados, dentre eles, nove (09) alunos 

apresentam maior dificuldade em tabela periódica, que equivale a 47,4% dos 

entrevistados; oito (08) alunos apresentam maior dificuldade em soluções químicas, o 

equivalente a 42,1% da turma entrevistada; dois (02) alunos apresentam dificuldades em 

conteúdos distintos, o que equivale a 10,5% dos entrevistados, conforme podemos 

observar nos gráficos a seguir. 

 

Gráfico 01: Conteúdos. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

 

A utilização do lúdico como ferramenta pedagógica tem sido muito utilizada 

ultimamente e defendida por inúmeros estudiosos nos últimos anos. Os jogos são um 

método pedagógico muito atrativo para os alunos, independentemente da faixa etária. Dos 

questionários aplicados, dezessete (17) alunos dos dezenove (19) entrevistados relatam 

que se interessam por games educativos, isto é, jogos que abordem o conteúdo, ou seja, o 

equivalente a 89,5 % da turma “testada”. Os dados estão expostos no gráfico 02. 

 

Gráfico 02: Quem joga? 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
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Os questionários aplicados foram fundamentais para o desenvolvimento do 

projeto, visto que, o diagnóstico possibilitou-nos realizar a proposta diante da dificuldade 

dos alunos utilizando os meios pedagógicos que facilitam o processo de aprendizagem 

dos alunos entrevistados. Realizamos o projeto, mas devido a pandemia causada pelo 

novo coronavírus não foi possível realizar uma ação para obtermos os resultados. Sendo 

assim, apresentamos o presente trabalho como proposta de ensino da disciplina de 

Química no âmbito remoto emergencial.   

 Esperamos que o projeto proporcione ao aluno um processo de aprendizagem 

lúdico, que diante da nova forma de ensino, possibilite ao aluno uma nova forma de 

aprendizagem. Ansiamos que os profissionais da educação obtenham essa proposta como 

metodologia de ensino, que cada vez mais as plataformas digitais lúdicas estejam 

presentes como ferramenta pedagógica, auxiliando no processo de ensino e 

aprendizagem.  

 

CONCLUSÕES 

A educação no Brasil, assim como o ensino em áreas específicas, continua 

buscando novos métodos e propostas de ensino, favorecendo a aprendizagem dos 

estudantes. Valorizando não só o conteúdo aprendido, mas também o método usado que 

proporciona a aprendizagem.  

Concluímos que a proposta apresentada foi satisfatória, porque conseguimos 

propor o ensino de Química de maneira dinamizada durante o ensino remoto. A proposta 

do ensino de Química de forma remota, utilizando plataformas digitais gratuitas, 

disponibiliza uma nova forma de ensinar e, consequentemente, oferece um estimulo e 

interesse do estudante na aprendizagem dos conteúdos da disciplina, mesmo de forma não 

presencial, isto é, indo ao encontro do que falaram os nossos sujeitos da pesquisa.  

Dessa forma, a proposta de ensino apresentado é satisfatória como método de 

ensino e aprendizagem na área de Química, pois atende aos interesses dos participantes, 

além de ser uma metodologia alternativa de ensino que proporciona o protagonismo do 

aluno tornando-o autônomo, ativo e dinâmico em seu processo de aprender. 
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ENSINO REMOTO E PANDEMIA EM ALAGOAS: O QUE NOS DIZEM AS 

POLÍTICAS DE ORIENTAÇÃO SANCIONADAS PELA SEDUC/AL? 
 

Nayanne Lima Alves1; Anderson Silva Santos2; Mirelly Matos do Nascimento3 
          

INTRODUÇÃO 

A pandemia de COVID-19 foi um dos grandes acontecimentos no ano de 2020 e 

que ainda repercute neste ano de 2021. Mudanças necessárias e significativas estão 

acontecendo no campo da Saúde Pública e que interferem de forma direta e indireta no 

comportamento das populações, de maneira individual e coletiva. Dias e Pinto (2020) 

mencionam que a pandemia da COVID-19 também acarretou transformações nos 

sistemas públicos e privados de ensino, com a adoção de medidas preventivas, tais quais 

o distanciamento físico e a suspensão temporária das aulas presenciais, recomendadas 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS), acatadas pelos Ministérios da Saúde e da 

Educação.   

Como alternativa instantânea, houve em Alagoas, assim como em praticamente 

todos os estados brasileiros, a substituição das aulas presenciais pelas atividades 

educativas de caráter remoto, ou seja, as aulas passaram a acontecer distantes do espaço 

físico e estruturado da escola, em todos os níveis e modalidades da educação, 

considerando o Parecer do Conselho Nacional de Educação Nº. 05/2020, publicado no 

Diário Oficial da União, em 04/05/2020. 

Em Alagoas, especificamente, foi sancionado, ainda no ano de 2020, o Decreto 

N.º 69.527/2020, contendo medidas iniciais, preventivas e temporárias, como a suspensão 

das aulas presenciais, nas instituições públicas e privadas de ensino, a partir do dia 23 de 

março do mesmo ano. A partir de então, outros documentos normativos foram emitidos 

pela Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) e publicados pelo Diário Oficial do 

Estado de Alagoas. Entre esses documentos, estão a Portaria Nº. 7651/2020 que determina 

a substituição das aulas presenciais pelo exercício de caráter de Regime Especial de 

Atividades Escolares Não Presenciais (REANP) e, ainda, a Portaria N.º 3019/2021, que 

designa as Diretrizes de Organização Escolar e as Diretrizes Pedagógicas Operacionais, 

sobretudo, nas redes públicas de ensino. 
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Nesse sentido, considerando que estamos vivenciando um momento atípico, 

principalmente nos campos da Saúde Pública e nos Sistemas de Ensino, busca-se 

responder a seguinte questão: o que dizem as políticas de orientação para a readequação 

das atividades das intuições públicas de ensino, elaboradas pela Secretaria de Educação 

de Alagoas, considerando a crise sanitária causada pela pandemia da COVID-19 e as 

novas adequações no cenário educacional brasileiro?  

Diante disso, a presente pesquisa tem como objetivo principal trazer reflexões 

sobre essas políticas de orientação implementadas no estado, concebidas para a 

reorganização das atividades educacionais, adotadas nas instituições públicas de ensino 

de Alagoas, em tempos atuais.  Para tanto, foram realizadas leituras dos documentos 

normativos que designam essas orientações, emitidos pelo Diário Oficial do Estado. Por 

fim, justificamos a relevância desta pesquisa, pois compreendemos a importância de se 

discutir temas urgentes e atuais, como a pandemia da COVID-19 e a interface educação 

pública e ensino remoto emergencial.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Desde quando foi declarada a transmissão comunitária do coronavírus, pelo 

Ministério da Saúde, de acordo com a Portaria N.º 454 de 20 de março de 2020, mudanças 

significativas foram acontecendo,  nas esferas da saúde pública, com a construção de 

hospitais de base para  o  acolhimento e  atendimento de pessoas diagnosticadas com a 

COVID-19, bem como a criação do Auxílio Emergencial  pelo Ministério da Economia 

e Desenvolvimento  e a substituição das aulas presenciais pelas atividades educativas 

desenvolvidas remotamente  nas instituições  de ensino  públicas e privadas do pais. Em 

Alagoas, de acordo com o Censo Escolar 2020, foram contabilizadas cerca de 2.927 

escolas, entre instituições públicas e privadas, que tiveram que reorganizar suas 

atividades pedagógicas, diante do novo cenário desafiador.  

Para tanto, foram sancionadas políticas de orientação para o desenvolvimento 

dessas atividades, para além do espaço da sala de aula, com a utilização de recursos 

tecnológicos e equipamentos eletrônicos, como os smartphones, tablets e notebooks. É 

importante considerar, nas palavras de Santos (2011), que as definições das novas 

abordagens de ensino, como o ensino remoto, perpassam a formulação de materiais 
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didáticos dinâmicos e de mediação pedagógica pautada no modelo de interação entre 

professores e estudantes.   

O reconhecimento dessas definições estabelece uma nova maneira para o 

entendimento de educação em ambientes virtuais e que não contemplam mais os formatos 

tradicionais de ensino, uma vez que se torna cada vez mais importante a compreensão 

sobre estas plataformas tão dinâmicas. Ao mesmo tempo, Santos (2011) salienta que o 

contexto também é complexo, já que o/a professor/a tem como ofício dar significados e 

estabelecer sentidos naquele ambiente da sala de aula virtual e, ao mesmo tempo, 

promover a realização dos objetivos de aprendizagem que foram estabelecidos em seus 

planejamentos.  

 

METODOLOGIA 

Metodologicamente, esta pesquisa optou pela pesquisa qualitativa, de caráter 

exploratório, descritivo, com ênfase na análise documental.  Segundo Gil (2008), a 

pesquisa qualitativa dispõe de alguns critérios que orientam para o desenvolvimento das 

mais diversas faces de pesquisas, sobretudo, nas Ciências Humanas e Sociais. A escolha 

de métodos apropriados, sob diferentes perspectivas, possibilita ao pesquisador refletir 

sobre os procedimentos que devem ser adotados, intercalando com as necessidades 

percebidas.  Com a escolha dessa abordagem metodológica, será possível realizar a 

interpretação e a contextualização do que está sendo lido e analisado. 

Marconi e Lakatos (2003) argumentam que a análise documental, busca 

evidências dispostas nas mais diversas fontes, sejam elas escritas ou não, e que podem 

ser encontrados nos mais diferentes acervos, como arquivos públicos, arquivos 

particulares e fontes estatísticas, acrescidos a esses, outras fontes de pesquisa, como 

prontuários médicos, correspondências pessoais, além do próprio Projeto Político 

Pedagógico das instituições escolares, os planos de ensino, etc. (CHECHINEL,  et al., 

2016). 

Nesta perspectiva, este estudo se configura a partir das leituras e análises de fontes 

de informações jurídicas, tais quais os Decretos e as Portarias emitidas pelos órgãos 

jurisdicionais responsáveis, no estado de Alagoas, entre os meses de março de 2020 e 

fevereiro de 2021.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Diante das buscas realizadas, entre os meses de março de 2020 e fevereiro de 

2021, houve, em Alagoas, a sanção de decretos e portarias com vistas à manutenção e 

continuidade das atividades pedagógicas executadas de maneira remota, com o cômputo 

de atividades realizadas de maneira não presencial, sem que houvesse a necessidade de 

alterar o calendário escolar. Como medidas iniciais, as escolas alagoanas foram 

orientadas a adiarem o recesso escolar, num período de 15 dias corridos, contemplando o 

que está disposto no Decreto N.º 69.527/2020, no Art. 1, no § 1º, ao declarar que “a 

suspensão das aulas na Rede de Ensino Pública do Estado de Alagoas será compreendida 

como recesso/férias escolares, sendo adiantado o período de férias do calendário escolar 

de cada unidade de ensino”. As medidas também foram válidas para as instituições 

privadas de ensino em todo estado. 

Posteriormente, ao longo do período previsto para a aplicabilidade das medidas 

preventivas em caráter emergencial, foi aprovada a Portaria N. ° 7651/2020, que orienta 

sobre o desempenho de Regime Especial de Atividades Escolares Não Presenciais 

(REANP), nas escolas públicas da capital Maceió e nos interiores, em detrimento das 

atividades desempenhadas presencialmente. A Portaria, em seu Art. 3.º, afirma que as 

atividades do REANP devem ser organizadas de acordo com a Proposta Interdisciplinar 

dos Laboratórios de Aprendizagem e no Projeto Foca Enem.  Nessa perspectiva, Valle e 

Marcon (2020) apontam que esta nova realidade deve priorizar a construção coletiva dos 

conhecimentos, com outras e novas técnicas pedagógicas. A formação de professores 

tornou-se ainda mais necessária, considerando este momento atual, investindo na inclusão 

digital/a e cibercultural do/a professor/a (SILVA, 2009). Essa nova modalidade de ensino 

é concebida em ambientes virtuais de aprendizagem que promovem desafios e 

potencializam novas formas de socializar o conhecimento. Neste sentido, a Portaria 

N.º3019/2021 designa as Diretrizes de Organização Escolar e as Diretrizes Pedagógicas 

Operacionais, sobretudo, nas redes públicas de ensino, há a orientação que os alunos da 

rede pública mão sejam prejudicados em virtude da infecção do Covid-19. No momento 

atual, os profissionais da educação estão se tornado criadores de novos conteúdos, 

descobrindo caminhos do saber e ensinar em diferentes formas de processo colaborativo, 

uma vez que estamos vivenciando um momento permeado por fragilidades e desafios. 
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Diferente da interação em sala de aula, no formato presencial, essa nova modalidade 

necessita tanto do professor/a como do/a estudante, uma atitude proativa e flexível.  

 

CONCLUSÕES 

Em síntese, consideramos que, para que a efetivação do direito de aprender dos 

estudantes fosse consolidado, sobretudo para estudantes da educação pública, em tempos 

pandêmicos, foram necessárias amplas e significativas mudanças na ampliação da oferta 

de ensino para esses estudantes. Foram realizadas leituras sobre essas políticas de 

orientação emitidas pelo Diário Oficial da União/AL, como tentativa de compreensão 

desses documentos e, consequentemente, a aplicabilidade dessas orientações pelas 

escolas públicas no Estado. As escolas tentam se adaptar à nova situação, seguindo as 

orientações previstas nas políticas citadas. De acordo com as orientações sancionadas pela 

Secretaria Estadual de Educação (SEDUC/AL) e publicadas no Diário Oficial da União, 

percebe-se que há um esforço, assim como em outras instituições públicas de ensino, na 

tentativa de promover o acesso à educação dos estudantes que estavam presencialmente 

nas salas de aula. Compreendendo a importância da criação dessas políticas de orientação, 

tais quais: a Portaria N. ° 7651/2020, que orienta sobre o desempenho de Regime Especial 

de Atividades Não Presenciais (REANP), e a Portaria N.º 3019/2021, que designa as 

Diretrizes de Organização Escolar e as Diretrizes Pedagógicas Operacionais, essa última 

atentando às orientações para a organização das atividades pedagógicas e curriculares. As 

realidades das escolas alagoanas são diversas, o que torna ainda mais necessário a união 

ativa das Secretarias de Educação dos municípios alagoanos, com a equipe escolar e 

gestão municipal de cada um destes, com o objetivo de promover uma ação intersetorial, 

participativa e coletiva diante dessa nova realidade imposta. 
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ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: DESAFIOS, PRECARIZAÇÃO E 

RESISTÊNCIAS NA PRÁXIS DOCENTE, NA REDE PRIVADA DE ENSINO 
 

Ideilton Alves Freire Leal1; Amanda Silva de Santana2;  

            

INTRODUÇÃO  

O mundo contemporâneo enfrenta uma crise sanitária global sem procedentes, 

provocada pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), resultando em 

transformações econômicas, sociais, políticas e educacionais, reconfigurando instituições 

e práticas já existentes, a fim de adequar-se ao novo modelo imposto pela crise. Várias 

medidas foram adotadas para evitar a propagação do vírus, uma delas, foi o fechamento 

das escolas e universidades, devido ao alto índice de propagação e disseminação do vírus. 

Nessa conjuntura, as instituições de ensino públicas e privadas, tiveram que readaptar a 

proposta pedagógica do ano letivo de 2020 para o formato remoto, utilizando os diversos 

artefatos que as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) podem 

oferecer.  

Desse modo, o presente trabalho tece considerações acerca do Ensino Remoto 

Emergencial (ERE), adotado como uma alternativa durante a crise sanitária diante da 

pandemia do novo coronavírus. Assim, apresenta resultados parciais ao investigar 

experiências pedagógicas de professores/as durante o regime, bem como ao refletir acerca 

da precarização do trabalho docente nesse contexto.  

Metodologicamente, a pesquisa é de enfoque qualitativo, de caráter exploratório. 

Os sujeitos participantes foram duas professoras da educação básica da rede privada de 

ensino. No tocante ao processo de coletas de dados, a pesquisa se deu em janeiro de 2021, 

por meio de uma entrevista semiestruturada, a partir das experiências vivenciadas durante 

as aulas remotas em 2020. Como base teórica, utilizamos os estudos de Medeiros e 

Abrantes (2020), Guedes e Rangel (2021), Silva, et al. (2020), Gestrado (2020), entre 

outros.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
1 Programa de Pós-graduação em Educação Cientifica, Inclusão e Diversidade – PPGECID, Universidade 
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2 Pós-Graduação em Ensino de Matemática: Matemática na Prática, Instituto Federal da Bahia – IFBA, 
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A pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19) provocou na 

sociedade contemporânea mudanças profundas nos diversos setores da sociedade. As 

medidas de prevenção e contenção foram adotadas para evitar a propagação acentuada do 

vírus e evitar a altas taxas de infecções/transmissões na população mundial. O uso de 

máscara, lavagem constante das mãos, uso de álcool em gel e o distanciamento social 

foram algumas das medidas indicadas pela comunidade médica e infectologistas em todo 

o mundo. (MEDEIROS, ABRANTES, 2020)  

Dentro desse contexto, com o agravamento da propagação do vírus no Brasil, 

vários estados e municípios suspenderam as atividades escolares e adotarem o ERE. 

Segundo dados do Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente, da 

Universidade Federal de Minas Gerais (GESTRADO/UFMG), 96,5% dos professores da 

rede privada estão desenvolvendo atividades de forma remota.  

Na Bahia, as aulas foram suspensas em 16 de maço de 2020, através do decreto 

Nº 19.529, que regulamenta no estado as medidas temporárias para enfrentamento da 

emergência de saúde pública, de importância internacional decorrente do coronavírus. 

Com esse posicionamento, professores/as e alunos tiveram que se adaptar ao novo modelo 

de ensino e a readequação do tempo e espaço exigido pela pandemia.  

Isto posto, o uso de ferramentas digitais como WhatsApp, Google Meet, Google 

Classroom, Google Drive, Youtube, Podcast, etc passaram a ser umas das alternativas 

para as instituições de ensino, proporcionando continuidade com as atividades escolares 

previstas para o ano letivo vigente. Para Guedes e Rangel (2021): 

 

O processo que envolve o ensino, bem como a aprendizagem, 

sofreu profundas alterações no contexto pandêmico. Surgiu 

então a necessidade de se alterar as formas tradicionais de se 

lecionar. Os educadores tiveram de modificar todo seu 

planejamento pedagógico para atender as necessidades impostas 

pela transição para o ensino remoto [...] (GUEDES; RANGEL, 

2021, p. 27) 

 

Nessa perspectiva, o domínio e habilidades com as novas tecnologias, tornou-se 

uma necessidade básica para os/as professores/as, visto que, o trabalho pedagógico e a 

transposição dos conteúdos passaram a ser realizadas remotamente. Segundo dados do 

relatório técnico, apresentado pelo Grupo de Estudos, sobre política educacional e 

trabalho docente, da Universidade Federal de Minas Gerais (GESTRADO/UFMG), 47% 
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dos professores da educação infantil não possuem formação para utilização das TDICs 

em sala de aula, 34% dos (as) professores (as) do ensino fundamental (anos iniciais), 28% 

(anos finais), 25% do ensino médio. Os dados ainda revelam que “os professores que 

relataram ter participado, ou, estavam participando de atividades de formação para o uso 

de tecnologias digitais, as maiorias responderam que teriam acesso somente a tutoriais 

online, com informações sobre como utilizar as ferramentas virtuais, o que demonstra a 

precariedade dessa formação recebida”. (GESTRADO, 2020, p. 13).  

O contexto pandêmico põe em questão além de precarização da formação recebida 

para uso das TDICs, a precarização do trabalho docente. As pesquisas (GESTRADO, 

2020; FCC, 2020, SILVA et al, 2020; YAZBEKA et al, 2020) evidenciam que, muitos 

professores (as) não têm recebido suporte adequado para a realização dessas aulas, 

utilizando seus próprios equipamentos como celular, notebook, tablete, computador, 

microfone, câmara, internet, etc. Além disso, houve um aumento na jornada de trabalho, 

redução salarial, problemas relacionados à saúde, como depressão e ansiedade.  

À vista disso, Yazbeka et al (2020, p. 211), salienta que uso intensivo das TDIC 

[...] “intensificam e precarizam ainda mais as condições de trabalho, provocam a fusão 

entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho, desencadeando desgastes físicos e 

mentais, sofrimentos e adoecimentos” por parte dos professores dentro dos diferentes 

níveis de ensino. Vieira e Ricci (2020, p. 5) afirma ainda que, “as mudanças do campo 

educacional e as tecnologias exige um grande movimento, que envolve investimento 

massivo nas políticas educacionais e de formação e valorização docente”. No entanto, as 

pesquisas têm apontado que os sistemas educacionais têm percorrido um caminho 

inverso, aprofundando ainda mais a atuação dos professores, dentro de um processo de 

desvalorização e precarização do trabalho docente.  

 

METODOLOGIA 

A pesquisa é de natureza qualitativa, de caráter exploratório. O instrumento para 

coletas de dados se deu em uma entrevista semiestruturada realizada em janeiro de 2021, 

com perguntas abertas e fechadas, voltadas às vivências dos professores durante o ERE 

na rede privada de ensino. A escolha da escola se deu pela instituição ser de grande porte 

e de contemplar a Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Os sujeitos da pesquisa 
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foram duas professoras, adotando como critério o fato de que ambas lecionam 40 horas 

semanais. A entrevista aconteceu na escola que as professoras lecionam e tiveram a 

duração de 1h20min – uma hora e vinte minutos, gravada por um gravador de voz portátil. 

Em seguida foi realizado a transcrição, sistematização e análise dos dados coletados 

através da abordagem de Bardin (2016), sendo elencadas três categorias de análise: gestão 

e organização do trabalho pedagógico; precarização do trabalho docente; saúde física e 

mental durante a pandemia.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As professoras participantes da pesquisa ensinam em uma escola da educação 

básica, da rede privada de ensino no interior da Bahia. Lecionam na educação infantil, 

uma com os grupos II e III, e a outra, ensino fundamental das series iniciais, ambas 

totalizando 40 horas semanais de carga horária, distribuídos entre os turnos matutino e 

vespertino. Questionadas a respeito do processo de organização e planejamento 

pedagógico da escola frente ao cenário pandêmico, uma das professoras respondeu: 

 

Quadro 01: Gestão e organização do trabalho, frente a realidade imposta pela Pandemia 

A partir desse cenário, sentamos toda a comunidade escolar, foram muitas conversas, 

e os questionamentos eram, como vamos fazer? Como agir? Qual o primeiro passo? 

E, todos sem resposta. Logo após, saiu um decreto que as aulas seriam remotas. E as 

indagações não paravam, como dar aula online? Será se os alunos vão ficar em frente 

à tela? Como fazer uma aula motivadora que atraiam os alunos? Que aplicativo 

utilizar? Qual plataforma usar? E a família, será se tem aparelho? Acesso à internet? 

Sabe manusear as tecnologias, redes sociais? 
Fonte: Própria (2021). 

 

A retomada das atividades pedagógicas, no formato remoto, estabeleceu uma 

ruptura na forma habitual que a comunidade escolar estava imersa. De acordo as 

indagações apresentadas, é evidente que a organização e o planejamento pedagógico para 

o ano de 2020 sofreram alterações profundas, devido a procura de alternativas para 

adaptar-se à nova realidade afim de atender toda comunidade escolar, frente às suas 

limitações e individualidades. 

 
Quadro 02: Precarização do trabalho docente imposta pela pandemia 
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“Desta maneira, continuei um longo tempo nesse processo de edições, todos os dias, 

depois de concluído, enviava para a diretora, se ela não gostasse tinha que editar tudo 

repetidamente”. “Diante desse contexto, o tempo era todo dedicado a escola, até 

mesmo os finais de semana. Têm dias que iria para madrugada, já chegava na escola 

com sono, indisposta. Por esse motivo, foi necessário diminuir a carga horária de 

estudos a qual realizo, pois necessitava do trabalho”. 

 

Fonte: Própria (2021). 

 

Questionadas sobre a ampliação da carga horária, é possível perceber, nas falas 

das professoras, a excessiva jornada de trabalho em que estão submetidas diante das novas 

exigências solicitadas, dentro do novo formato de aulas. As pesquisas apresentadas nesse 

trabalho (GESTRADO, 2020; FCC, 2020;) apontam para essa realidade em outras regiões 

do Brasil, nas quais os docentes se encontram sobrecarregados, com atividades fora da 

jornada de trabalho, atividades essas que visam em atender os alunos e família nas 

plataformas digitais, realizar gravações de aulas, ou realizar edições de vídeos e, por fim, 

dar aulas em encontros on-line, etc. 

 

Quadro 03: Impactos causados na saúde docente, nesse novo normal, com aulas remotas 

“Somos professores, sei da força e garra que temos, mas não somos de “ferro”. Por 

consequência, o psicológico afetou, essa rotina tornou-se muito desgastante, planejar 

aula, roteiro, gravação, edição, responder as mensagens da família no aplicativo, olhar 

as atividades e corrigir e responder, fazer agenda. Muita cobrança da família, e, 

principalmente da direção”[...]. [...] “Um fator importante, que desmotivaram, além da 

carga horária excessiva de trabalho, houve redução salarial, isso trouxe vários impactos 

para todos, ainda mais para aqueles que têm família, moram de aluguel, e possui 

despesas mensais que não podem ser sanadas, com isso posto muitos desistiram e 

abandonaram o trabalho”. 
Fonte: Própria (2021). 

 

Os relatos das professoras evidenciaram situações vivenciadas por muitos 

educadores do Brasil, os quais, dentro do contexto de pandemia, tiveram suas rendas 

mensais reduzidas e o lidaram com o surgimento de problemas relacionado à saúde 

mental. SILVA et al (2021), ao apresentar um estudo realizado pela CNN Brasil (2020), 

revelou que, cerca de 72% dos professores dentro de um universo de 1900 participantes, 

desenvolveram algum distúrbio de ordem mental, seja ansiedade, estresse e/ou depressão. 

Com isso, “os profissionais atribuem essas perturbações ao esgotamento resultante da 

sobrecarga de trabalho, porquanto as atividades laborais sendo realizadas em casa fizeram 

com que os limites entre o pessoal e o profissional fossem desfeitos”. (SILVA et al, 2021, 
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p. 53).  

  
CONCLUSÕES 

O ERE, colocado em análise neste trabalho, possibilitou nessa investigação, 

apresentar as ações desenvolvidas pela comunidade escolar, frente à pandemia do novo 

coronavírus (COVID-19) e as possibilidades apresentadas aos/as professores/as diante da 

nova realidade. Diante desse cenário, nota-se que muitos são os desafios enfrentados pela 

comunidade escolar frente à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pois ela trouxe 

novas formas de ensinar e aprender e, consequentemente, evidenciou a reformulação do 

planejamento pedagógico das escolas para o ano de 2020. É notória a necessidade de 

formação dos/as professores/as para o uso das TDICs na sala de aula enquanto interface 

potencializadora para o conhecimento.  

Mediante essa conjuntura, apesar das mudanças ocorridas na prática educacional, 

a pesquisa aponta vários desafios que foram incorporados na realidade vivenciadas pelos 

professores/as, que além de reinventar suas práticas pedagógicas, adaptaram-se as 

profundas mudanças no sistema educacional, dentre elas: a precarização e desvalorização 

do trabalho docente, a baixa remuneração salarial, a sobrecarga da jornada diária de 

trabalho e os problemas relacionados à saúde mental.  
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ENSINO REMOTO FRENTE A REALIDADE DE UMA COMUNIDADE 

RIBEIRINHA  DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS 
 

Alex Correa Pontes1 

 

INTRODUÇÃO 

A pandemia Covid-19 tem promovido diversos desafios para o sistema 

educacional brasileiro, principalmente nas questões que envolvem o trabalho do 

educador, a aprendizagem dos alunos, e a modalidade de aulas em ambientes virtuais.  

Assim, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), confirmam definitivamente 

a sua relevância para a educação face às tendências da sociedade contemporânea, entre 

elas a “cultura digital”.  

Nessa perspectiva, em meio a tempos difíceis para o ensino, as Tecnologias da 

Informação e Comunicação Digitais (TDICs), têm possibilitado uma interação entre 

professor e aluno em ambiente virtual, por meio do uso de plataformas digitais e 

aplicativos de comunicação on-line. Desse modo, originou-se a modalidade de Ensino a 

Distância, definida como “mediação pedagógica por meio de tecnologias” (OLIVEIRA, 

et al., 2020, p.11).  

Fato que nos levou a questionar, o Ensino Remoto é uma realidade para uma 

comunidade ribeirinha do estado do Amazonas? A fim de buscar respostas para o 

problema, realizamos um estudo de campo, de caráter qualitativo, idealizado a partir do 

objetivo de reunir informações sobre a efetividade do Ensino Remoto em uma 

comunidade localizada em áreas de várzea deste estado.  

Para esta realização, o estudo contou com a participação de cinco professores da 

rede estadual de ensino, que atuam nessas localidades, e na ocasião se ofereceram para 

fazer parte das entrevistas desta pesquisa. Mediante a isto, obtivemos o seguinte 

resultado: “a inviabilidade do Ensino Remoto frente à realidade de uma comunidade 

ribeirinha do interior do estado do Amazonas”. 

Por isto, destacando a relevância deste estudo para o meio social e científico, em 

especial  para professores e pesquisadores que se dedicam a compreender os aspectos que 

envolvem a temática da Educação mediada pelo Ensino Remoto.Desta forma, esperamos 

que a partir deste material, novos estudos sobre esta modalidade de ensino possam 

 
1 Mestrado em Educação, Alex Correa Pontes, alexpontes800@gmail.com  
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emergir, com enfoque para as singularidades encontradas nas comunidades amazônicas. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O ADVENTO DAS TECNOLOGIAS NO ENSINO BRASILEIRO 

Com a  consolidação da Constituição Federal de 1988, a educação brasileira 

passou por um processo de democratização dos direitos de acesso à educação de qualidade 

para todos os cidadãos brasileiros. Propondo um ensino baseado nos interesses da família, 

com ênfase na responsabilidade social em relação a  formação dos alunos,  conforme  o 

surgimento das demandas relacionadas ao trabalho na sociedade moderna.  

Nesse sentido, podemos destacar as perspectivas do Estado, em tornar possível 

um  ensino  eficiente nos  aspectos  de qualificar  os alunos por meio da educação  básica, 

que vislumbre  a ascensão no mercado de trabalho (Da COSTA, 2016).  Tal 

acontecimento associado às transformações no setor industrial, com o despontar da 

tecnologia na terceira fase da revolução industrial.  

Assim sendo, uma justificativa  para o avanço das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs), como uma tendência mundial das telecomunicações,  capazes de 

favorecer a transmissão de informações de forma precisa e rápida  através da televisão e 

rádio. Logo com todas estas características positivos,  as TICs foram  inseridas no ensino 

brasileiro, com a intenção de “preencher as lacunas do ensino em regiões isoladas no 

Brasil”.  

Quanto a inserção das tecnologias na educação do estado do Amazonas, a 

utilização desses recursos está respaldada pelo Plano Estadual de Educação (PEE), o qual 

a educação à distância, e as tecnologias educacionais, tem como objetivo a solução das 

demandas do ensino, bem como “as necessidades de professores e alunos”.  Para as etapas 

do ensino fundamental, o objetivo visou a democratização da aprendizagem dos alunos 

“em situação de vulnerabilidade social, entre outros” (AMAZONAS, 200, p.54). 

Por este motivo,  nos últimos 10 anos o processo educativo no estado foi discutido 

pelas lacunas encontradas no ensino a distância, ocasionadas por “[...] recursos, serviços 

de computadores, e especialmente, internet”, fatores que resultam no “analfabetismo 

virtual no Amazonas (NASCIMENTO 2009, p.8). Em relação a isto,  Dos Santos (2018, 

p.151), afirma que “[...] há muitos desafios a serem superados para que as escolas 
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localizadas na região amazônica, consigam se apropriar das TICs. 

Para Da Silva (2017), tudo isso se consolida em razão  da limitação do acesso das 

comunidades sobre estes recursos, e pela baixa qualidade de internet na região. Desta 

forma, Simas (2013), salientam que essas questões são apresentadas como um dos 

grandes desafios para  um estado que  vislumbrar o ensino digital em áreas caracterizadas 

pela  desigualdade econômica. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia desta investigação adota o estudo de campo como método de 

procedimento, devido às características que se articulam para gerar dados. Além disso, 

outro aspecto significativo para a adesão do estudo de campo de caráter qualitivo, diz 

respeito à coleta de dados em acervos bibliográficos, documentais e “informações 

coletadas de pessoas”, envolvidas com um fenômeno (GERHARDT, 2009, p. 37).  

Com base no exposto, colocamos em prática essas anotações por meio da 

participação de cinco professores envolvidos no processo de implantação da modalidade 

de ensino remoto em uma comunidade ribeirinha do interior do estado do Amazonas. Em 

seguida, para a materialização dos dados, utilizamos entrevistas semiestruturadas, 

direcionadas com um roteiro de: 

 

“[...] perguntas fechadas, geralmente de identificação ou classificação, mas 

possui principalmente perguntas abertas, dando ao entrevistado a possibilidade 

de falar mais livremente sobre o tema proposto (GUERRA, 2017, p.24).  

 

Entretanto, com o distanciamento social estabelecido no estado Amazonas, 

adotamos como estratégia, o aplicativo de comunicação  google meet , no qual é possível 

“realizar reuniões,  tanto pelo computador quanto por dispositivos de celular, além de 

proporcionar uma interação em tempo real” (MELO, 2020, p.3).  Para o  tratamento das 

informações,  aplicamos a técnica de análise de conteúdo da categoria temática, 

considerando as diretrizes instituídas por  Bardin (1977, p.42), tais como: 

 

“[...] Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção(várias inferidas) 

destas mensagens” (BARDIN 1977, p.42). 

 

Quanto o direcionamento da técnica para  a categoria temática,  embasou-se na 
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eficácia da  " regra da pertinência", na qual o material analisado é pertinente aos objetivos 

do trabalho (GUERRA, 2014, p.39).Desta forma, conseguimos extrair as informações 

mais significativas  do entendimento dos atores envolvidos com o problema, destacando 

os sentimentos e atitudes destes sujeitos (MINAYO, 2001).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após os caminhos percorridos no desenvolvimento desta investigação, 

apresentamos o seguinte resultado: “A Inviabilidade do Ensino Remoto Frente a 

Realidade de uma Comunidade Ribeirinha do Interior do Estado do Amazonas”. Esse 

resultado é baseado nos relatos dos cinco profissionais que atuam nessas localidades, os 

quais destacam como principal fator negativo para o avanço do ensino digital na 

comunidade condiz com a: 

"[...]  inexistência do serviço de internet na  comunidade,  causando um 

verdadeiro   impasse para as pessoas que dependem da cobertura e telefonia 

para trabalhar", haja vista que: [...] Desde 2005 estamos reivindicando o sinal 

de celular na comunidade, ou seja,  14 anos de espera” ( ENTREVISTA-

PROFESSOR,3).  

 

Nesse sentido, Simas, (2013), ressalta que cenário perdura desde 2017, quando 

uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas  (FGV), demonstrou que o Amazonas 

dentre os 27 Estados da Federação, ocupa a 25ª posição no ranking de acesso a internet 

em domicílio. Além disso, o autor, salienta que :  

 "[...]  Esses dados demonstram claramente a precariedade do serviço de 

internet no estado amazonense, por isso, é preciso pensar em medidas que 

possam reduzir ou eliminar a exclusão digital no Amazonas e promover 

políticas públicas que garantam não apenas conectividade, mas, acesso à rede 

mundial com maior qualidade” (SIMAS, 2013, p.14).  

 

Quanto as questões educacionais, os professores associam insuficiência do ensino 

remoto diante dos "[...] residentes às margens do rio Amazonas e nas cabeceiras do lago 

ararí” (ENTREVISTA- PROFESSOR, 1). Localidade esta situada à 364 quilômetros da 

capital do estado.  Ademais,  outros  aspectos citados nos relatos destes profissionais, 

condizem  com vida cotidiana  destes alunos,  como: 

"[...] o distanciamento entre aluno e escola, causado pelo trabalho  campo,  uma 

vez que muitos deles, ajudam os pais em atividades de  plantio, pesca, e 

agropecuária em locais distantes da vila” (ENTREVISTA, PROFESSOR,4). 

 

Em vista disso, " [...] nós professores sabendo dessa situação,  vamos  luta , 
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procurando levar o ensinar para todos,  tanto de canoa quanto de motor  (ENTREVISTA- 

PROFESSOR, 2). Em outras definições, “ [...] o barco é nossa  única ferramenta mais 

eficaz por aqui,  por oferece uma  facilita de locomoção dos professores para comunidades 

mais isoladas, sendo possível levar o ensino  para esses comunitários da várzea” ( 

ENTREVISTA, PROFESSOR, 4). 

Por isto, se faz necessário uma reflexão sobre a tendências digital tecnológica na  

educação do campo, na educação indígena, assim, como na educação básica de áreas  

ribeirinhas . Neste caso, podemos refletir, visando  reivindicar  melhorias para a educação 

nestas áreas,  bem  como políticas educacionais que sejam realmente efetivas e que  

reconheçam as peculiares da região (CORREA e HAGE, 2011). 

 

CONCLUSÕES 

 Portanto, este estudo propôs levantar informações sobre a efetivação do Ensino 

Remoto numa comunidade ribeirinha do estado do Amazonas, situada em áreas de 

várzeas  deste estado. Tal objetivo alcançado com êxito, com a apresentação de dados que 

evidenciam a inviabilidade desta modalidade de ensino frente a realidade relatada pelos 

professores que atuam nestas localidades. 

 Sendo,  a inexistência do serviço de internet na comunidade, apontada como um 

dos fatores desfavoráveis ao ensino virtual , além das  dificuldades dos alunos  residentes  

às  margem do Rio Amazonas, para a acomapanhar as aulas. Além disso, observamos que 

esses motivos associam-se as outras peculiaridades da região, no que diz respeito a vida 

cotidiana destes alunos, bem como as questões econômicas, e distâncias  geográficas  

entre escola e residências. 

 Desta maneira, reitero a relevância deste estudo para o meio social e científico, 

em especial aos professores e pesquisadores que se dedicam em compreender os aspectos 

em torno do tema Ensino Remoto.Assim,  esperamos que a partir deste material, possam 

surgir novos estudos sobre esta modalidade de ensino diante das singularidades 

encontradas nas comunidades amazonenses.   
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ENSINO REMOTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA ANÁLISE 

COMPARATIVA ENTRE DOIS MUNICÍPIOS DE REGIÕES DISTINTAS 
          

Jackeline dos Santos Bataglia1; Guilherme Laranjeira Mendonça Oliveira2 

            

INTRODUÇÃO 

 

A pandemia modificou o ambiente de ensino e aprendizagem e, assim, propiciou 

diversas consequências para a comunidade escolar. Nesse contexto, a etapa da Educação 

Infantil foi fortemente influenciada, pois presenciou uma perspectiva secundarizada, na 

qual alguns familiares não tinham tempo para auxiliar seus “pupilos” e as crianças não 

possuíam autonomia para continuar seus estudos no formato remoto.  

Compreende-se, dessa forma, que esta estapa da Educação Básica necessita de 

atenção para analisar as políticas públicas instituídas nesse período pandêmico, bem como 

nas disposições legais que se repercutiram nas instituições de ensino público municipal. 

Nesse sentido, este estudo tem como objetivo realizar uma análise comparativa, a partir 

da descrição de algumas medidas legais, em âmbito municipal, adotadas na abrupta 

transição do ensino presencial para o ensino remoto nos municípios de Guarujá-SP e 

Ibiporã-PR. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Panorama histórico político: medidas legais das cidades de Guarujá-SP e Ibiporã-

PR 

 

Diante da pandemia que assola o mundo, diversos documentos legais foram 

elaborados para minimizar os riscos de contágio do novo coronavírus, bem como 

proporcionar que as ações educativas formais pudessem continuar no formato remoto.  

Assim, em âmbito nacional, a Portaria nº 343, de 17 de março de 2020, estabeleceu 

a substituição das aulas presenciais por aulas no formato digital, possibilitando a 

continuidade das ações educativas em tempos de pandemia. Já a Medida Provisória nº 

934, de 01 de abril de 2020, possibilitou a dispensa da obrigatoriedade do mínimo de dias 
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letivos na educação básica, desde que fosse cumprido a carga horária mínima das etapas 

da educação básica. 

Nesse cenário, a Prefeitura Municipal do Guarujá (PMG), por meio da Secretaria 

de Educação e Lazer (Sedel), amparou-se no provimento de medidas legais no Decreto nº 

64.862, de 13 de março de 2020, em âmbito Estadual, o qual recomendou a suspensão 

das aulas presenciais na educação básica, de forma gradual, no que coubesse aos órgãos 

competentes inferiores. 

Assim, devido à suspensão das aulas, houve a necessidade de reorganizar o 

calendário escolar das unidades municipais de ensino, o que ocorreu mediante a 

publicação da Resolução Sedel nº 05, de 23 de abril de 2020. O documento dispôs as 

adequações do calendário escolar do município, sendo que houve a necessidade de 

antecipação de recessos escolares e suspensão das aulas por um prazo determinado para 

repensarem no ensino remoto emergencial. 

Com isso, a implantação do ensino remoto no município de Guarujá-SP deu-se a 

partir da publicação da Resolução Sedel nº 6, de 23 de abril de 2020, dispondo a adoção 

da jornada de teletrabalho para todos profissionais da educação e a devida organização 

das escolas no cumprimento da sua carga horária com os alunos e em reuniões 

pedagógicas. O dispositivo estabeleceu ainda a utilização de materiais impressos, em 

casos específicos, e a utilização de recursos digitais, como a plataforma de ensino remoto 

disponibilizada no site da prefeitura (GUARUJÁ, 2020c). 

Já o ensino remoto da cidade de Ibiporã- PR, respaldou-se, em âmbito estadual, 

no Decreto nº 4230, de 16 de março de 2020, que estabeleceu as disposições referente às 

medidas de enfretamento do coronavírus, no contexto das instituições de ensino na esfera 

pública e privada. 

Assim, a Instrução Normativa nº 01, de 07 de maio de 2020, estabeleceu que a 

Secretaria Municipal de Educação (SME) deveria elaborar as atividades e apostilas e os 

professores apenas desenvolver os materiais para auxiliar na resolução junto aos alunos.  

Na Instrução Normativa nº 02, de 26 de maio de 2020, houve a alteração na 

organização das atividades, sendo que coube aos professores elaborarem as atividades, 

no formato de apostila, disponibilizarem para os responsáveis e alunos e desenvolverem 

com eles, amparando-se nas videoaulas que a SME enviava para apoiar o ensino remoto, 
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sendo que os vídeos eram produzidos pelas redes municipais de Ibiporã-SP e outras 

parceiras. 

No que tange à comunicação com os responsáveis dos alunos, a Instrução 

Normativa nº 02, optou pela utilização do aplicativo WhatsApp Business, no qual cada 

instituição escolar deveria articular-se com sua equipe para compor esse recurso.  

 

METODOLOGIA 

Este estudo, de caráter qualitativo, caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, 

pois “tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno, ou, então, o estabelecimento de relação entre as variáveis” (GIL, 

2002, p.42).  

Para a coleta de dados foi utilizada as pesquisas bibliográfica e documental, sendo 

que contemplam as informações contidas em materiais primários e secundários, como: 

dispositivos legais, políticas públicas, livros e artigos (GIL, 2002). 

A amostra coletada foi desenvolvida com base na adoção das medidas restritivas 

da situação pandêmica em duas cidades. A primeira cidade está localizada na região 

sudeste, no estado de São Paulo, e a segunda está localizada na região sul, no estado de 

Paraná. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A adoção do ensino remoto foi conturbada em vários territórios e essa situação 

não foi diferente nas regiões de Guarujá-SP e Ibiporã-PR, municípios localizados em 

estados vizinhos, no entando, de regiões diferentes, sendo o primeiro localizado na região 

Sudeste e o segundo na região Sul. As duas regiões respaldaram-se de medidas a partir 

de dispostivos legais em âmbito estadual e nacional (BRASIL, 2020a, 2020b, SÃO 

PAULO, 2020, PARANÁ, 2020). 

Na cidade do Guarujá-SP, após a reorganização do calendário escolar e dos 

recessos (GUARUJÁ, 2020a), o ensino remoto para a Educação Infantil foi articulado a 

partir de planos de ensino semanais, elaborados pela Sedel, de acordo com as propostas 

dos professores, os quais compunham atividades que os professores deveriam 

desenvolver com seus alunos remotamente (GUARUJÁ, 2020b). 
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O contato remoto com os alunos ocorreu, prioritariamente, por meio do aplicativo 

WhatsApp, com algumas exceções pelo aplicativo Facebook, sendo que os grupos foram 

criados a partir das informações pessoais dos responsáveis, fornecidas pelas escolas 

(GUARUJÁ, 2020b). No grupo, os professores poderiam postar as atividades no formato 

de vídeos assíncronos e/ou disponibilizar o link para os responsáveis acessarem um 

encontro síncrono. 

As atividades, eram compostas por três eixos da Educação Infantil, a saber: leitura, 

brincadeira e música, baseados nos cinco campos de experiências propostos pela BNCC 

(BRASIL, 2016). Sendo que, os planos semanais com as atividades ficavam 

disponibilizados na Plataforma de Educação Remota da Prefeitura do Guarujá-SP, com 

acesso aos responsáveis e professores (GUARUJÁ, 2020c). 

Desse modo, o município ancorou-se, prioritariamente, nas atividades virtuais, 

com vídeos e encontros síncronos, com exceção daqueles familiares que não tinham 

acesso ao ambiente virtual, ao qual as escolas dispuseram de material físico a ser retirado 

nas unidades de ensino (GUARUJÁ, 2020b). 

Já no município de Ibiporã-PR, o ensino remoto das instituições públicas de 

ensino de educação infantil, seguiram as instruções legais citadas no capítulo anterior. 

Dessa maneira, no primeiro momento, as atividades remotas eram elaboradas no modelo 

de apostila pela SME (IBIPORÃ, 2020a). Os educadores ficaram responsáveis em 

entregar e desenvolver, junto aos alunos, as atividades da apostila (IBIPORÃ, 2020a).  

No segundo momento, houve uma alteração da responsabilidade de elaboração do 

material, o qual passou a ser elaborado pelos professores, ou seja, os docentes passaram 

a elaborar as atividades da apostila e desenvolvê-las junto aos alunos (IBIPORÃ, 2020b), 

sendo que as atividades que compunham as apostilas eram revisões dos conteúdos de sala 

de aula (IBIPORÃ, 2020a), baseados nos campos de experiências da BNCC (BRASIL, 

2016).  

Nesse segundo momento, os professores e educadores tinham a obrigação de 

comparecer 3 dias por semana na escola, com o objetivo de preparar os materiais 

necessários para resolução das tarefas com os alunos e entregar e receber as apostilas de 

atividades aos responsáveis dos alunos (IBIPORÃ, 2020b).  

O meio de comunicação utilizado entre o corpo docente e os responsáveis dos 
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alunos foi o aplicativo WhatsApp, no qual se criou um grupo para cada turma e o professor 

respondia as dúvidas elencadas pelos responsáveis sobre as tarefas (IBIPORÃ, 2020b). 

Posteriormente, disponibilizou-se no site da prefeitura, videoaulas feitas por professores 

de Ibiporã-PR e de outras redes de ensino, para que os alunos assistissem e realizassem 

as atividades (IBIPORÃ, 2020b).  

CONCLUSÕES 

Diante do exposto, este estudo buscou comparar as medidas adotadas para o 

ensino remoto em dois municípios distintos. Assim, pode-se constatar que a cidade do 

Guarujá-SP utilizou apenas os recursos tecnológicos para compor o formato remoto de 

ensino, oferecendo o material escolar e atividades impressas de forma opcional. Já o 

município de Ibiporã-PR, inicialmente, começou utilizando apostilas confeccionadas pelo 

professores e a SME e, depois, adotou as videoaulas como complementação, porém, os 

responsáveis e profissionais ainda tinham que se deslocar até as unidades de ensino. 

É importante destacar ainda que a cidade de Ibiporã-PR forneceu atividades 

remotas apenas para as turmas de maternal, pré I e pré II, ficando os alunos do berçário 

sem atividades remotas. Em contrapartida, a prefeitura de Guarujá-SP disponibilizou 

atividades para todas as etapas da Educação Infantil. 
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INTRODUÇÃO 

 O Brasil, assim como grande parte dos outros países, passa por uma complexa 

conjuntura a qual é ocasionada pelo advento da proliferação do vírus SARS-CoV2, 

gerando circunstâncias de caráter pandêmico que atingem todo o território brasileiro. O 

planeta sofre as consequências de tais circunstâncias pandêmicas da Covid-19, pois, de 

forma célere, a doença gerou uma pandemia com ampla abrangência multilateral de 

contágio, impactando a realidade humana e seu modo de vida.  

Com a difusão do surto, os países afetados tomaram medidas profiláticas, de forma 

gradativa, em função de conter a disseminação da enfermidade. Dentre tais medidas de 

prevenção, está o fechamento das instituições de ensino de forma geral, tais como creches, 

escolas e universidades. Em uma tentativa de amenizar os impactos acadêmicos inerentes 

à essa ocasião, adotou-se, em todo país, o ensino remoto emergencial. 

Consoante a esse ideário, esta pesquisa tem como objetivo delinear uma análise 

comparativa entre o ensino presencial e o ensino remoto, a partir da percepção dos 

estudantes do curso técnico em logística do Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

(IFRN). Destarte, o processo de tomada de decisão em busca de melhorias na eficiência 

da aprendizagem em comunidades virtuais pode ser aprimorado, gerando um melhor 

direcionamento nas ações pedagógicas institucionais. Segundo Moreira, Ferreira e 

Almeida (2013), essas ações são necessárias em prol da redução dos impactos negativos 

devido à realidade pandêmica no ensino de caráter emergencial, uma vez que uma sala de 

aula com déficit no compartilhamento cognitivo torna-se uma sala “sem vida”.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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As circunstâncias da crise atual, impostas pela pandemia da covid-19, geraram 

diversos debates sobre o impacto que tal situação tem causado em todo o país. Porém, 

mesmo com as medidas profiláticas e os métodos de prevenção tão disseminados pelo 

Ministério da Saúde, esse contexto pandêmico ainda gera incertezas políticas, econômicas 

e sociais em todo território brasileiro (MEDEIROS et al., 2020). A pauta da educação foi 

explorada e a portaria MEC nº 343, em 17/03/2020, autorizou, em todo o país, a 

substituição do modelo de ensino presencial pelo ensino remoto emergencial. 

O distanciamento social, provocado pelo Sars-CoV-2, culminou com a 

necessidade de reavaliação do processo ensino-aprendizagem nas instituições de ensino 

em prol de se reduzir a propagação do vírus. Ademais, houve a adoção do modelo de 

ensino remoto em uma tentativa de garantir a continuidade às necessidades estudantis, 

visto que a educação se tornou uma questão de emergência no Brasil. Todavia, a incerteza 

a respeito da eficácia desse método de ensino ainda prevalece gerando a possibilidade de 

comprometer a isonomia educacional (ALI, 2020). 

Segundo Alves (2020), essa incerteza é ainda impulsionada pelo fato de que o 

modelo de ensino adotado no contexto atual forçou um engavetamento do planejamento 

letivo presencial e essas práticas pedagógicas mediadas por plataformas digitais geraram 

inquietações a respeito da acessibilidade a tal ensino, uma vez que não foi uma mudança 

planejada, mas uma decisão de caráter urgente, pois os discentes estão impedidos por 

decreto de frequentarem presencialmente as instituições. Com isso, levantam-se 

questionamentos a respeito da situação de discentes sem acesso à internet ou que carecem 

de orientações em seus lares. 

Para Simons e Masschelein (2011), os estudantes vivem em uma “sociedade de 

aprendizagem”, na qual há a indubitável necessidade da produção de indivíduos dispostos 

a se comprometerem a aprender. Portanto, indivíduos capazes de tomar para si a tarefa de 

aprendizagem constante passam a gerir a sua vida de forma mais eficaz semelhante à 

organização logística de uma empresa, tomando a educação como parâmetro central de 

investimento para retornos futuros. O ensino remoto emergencial põe em xeque esse 

ideário na perspectiva de que as condições de adaptação a essa nova modalidade não são 

favoráveis. Foi necessária uma rápida improvisação de metodologias de ensino que 

impulsionaram as incertezas de seus resultados em âmbito educacional (APPENZELLER 
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et al., 2020). 

Da mesma forma que uma empresa não pode romper com seu processamento por 

completo, a sociedade da aprendizagem necessita continuar em vigor, uma vez que o 

retorno futuro é a meta majoritária de qualquer organização empresarial. Mas para avaliar 

o desempenho do ensino, faz-se necessário uma transparência que, segundo Han (2018), 

torna os processos orientados para a avaliação externa. Com esses parâmetros de 

comparação, se impulsiona a transparência das metodologias e, por consequência, a visão 

externa a respeito da “vida” presente no ambiente das salas de aula virtuais. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa pode ser classificada como exploratório-descritiva e aplicada, cuja 

coleta dos dados foi realizada por meio da aplicação de um questionário eletrônico - 

utilizando-se da ferramenta Google Forms -, baseando-se na metodologia utilizada por 

Appenzeller et al. (2020). O questionário foi encaminhado a 207 estudantes do curso 

técnico em Logística do IFRN, na modalidade integrado. Os dados foram aferidos no mês 

de fevereiro/2020, período correspondente ao momento posterior à finalização do 

segundo módulo do ensino remoto adotado pela instituição e aplicado aos estudantes do 

1º aos 4º anos do aludido curso técnico, objeto do estudo de caso estudado nesta pesquisa. 

Os dados dos estudantes respondentes (84,54% do total) foram tabulados por meio 

da planilha Excel Microsoft Office e, por conseguinte, criaram-se os gráficos que 

subsidiam a análise desses dados, os quais visam consolidar todas as informações a fim 

de possibilitar aos pesquisadores uma análise mais precisa acerca da diferença percebida 

pelos estudantes entre o ensino remoto e o presencial.  

As questões levantadas no questionário propiciam à análise resultados acerca das 

dificuldades enfrentadas pelos estudantes, em comparação com o ensino presencial, bem 

como suas percepções quanto ao desempenho e aprendizagem aferidos no período em 

que se adotou o ensino remoto emergencial. O questionário ainda abriu espaço para que 

estudantes pudessem dar as suas contribuições no processo de melhoria do ensino remoto.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Considerando os resultados oriundos do questionário aplicado às turmas do curso 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

técnico integrado em Logística do IFRN, pode-se constatar que os estudantes 

apresentaram um baixo índice de adaptação ao ensino remoto (20,6%). Avaliando as 

respostas abertas, quanto às melhorias no ensino remoto dadas pelos estudantes, 

observou-se uma recorrente reclamação relacionada à quantidade de material proposto, 

em razão da fração da carga horária concernente às atividades assíncronas. De acordo 

com o relato de uma participante da pesquisa, estudante do 4º ano: 

 

“Frequentemente fico por volta das 2 da madrugada acordada, tentando pôr 

todas as atividades em dia com a pressão psicológica de um prazo curto (há 

vezes que são três atividades importantíssimas para entregar na mesma data). 

Então, que os professores conversem, para não cair tudo na mesma data.’’ 

(Estudante do 4º ano, 2021).   
 

Percebe-se que, em função de haver um grande volume de disciplinas nos 

currículos, e ainda de terem sido adotados módulos, há um acúmulo de atividades em 

razão dos módulos serem mais compactos quanto ao fator de tempo, ou seja, é 

inversamente proporcional à quantidade de conteúdo. 

Contrastando com a “sociedade de aprendizagem” contextualizada por Simons e 

Masschelein (2011), primeiro ressalta-se a queda quanto ao aprendizado no ensino 

remoto, uma vez que apenas 66% consideram-no entre médio e muito bom (Figura 1). Já 

80,5% dos discentes relataram um desempenho (atividades avaliativas) entre médio e 

muito bom.  

 

Figura 1: Percepção dos discentes sobre aprendizado/desempenho no ensino remoto 

 
Fonte: Própria (2021). 

 

Os métodos avaliativos empregados no decorrer do modelo de ensino remoto 
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emergencial, no curso técnico em Logística, registraram pontuações que não condizem 

com o quanto os alunos julgam ter absorvido os conhecimentos. Outrossim, nota-se que 

a avaliação de grau “médio” se torna majoritária tanto no aprendizado quanto no 

desempenho, o que denota uma certa neutralidade a respeito da eficiência do ensino. 

Um desempenho escolar percebido maior do que o aprendizado reflete várias 

incertezas e questionamentos a respeito do ensino remoto, tanto por parte dos discentes 

quanto pelos docentes. Por parte dos estudantes, observou-se uma dificuldade de 

adequação aos modelos de ensino avaliativos que, em tese, devem servir para medir o 

aprendizado e isso se torna mais evidente ao analisar as dificuldades encontradas pelos 

discentes, demonstrado na Figura 02, e em consonância com os estudos de Appenzeller 

et al. (2020). 

 

Figura 02: Percepção dos discentes a respeito das dificuldades de adaptação ao ensino remoto. 

 
Fonte: Própria (2021). 

 

Segundo os dados obtidos, apenas 20,7% dos discentes não apresentaram 

dificuldades de adaptação ao ensino remoto, dado que confirma os resultados 

apresentados por Appenzeller et al. (2020), enquanto a maior dificuldade enfrentada pelos 

estudantes foi em relação ao aspecto da concentração (40,8%). Os estudantes relataram 

uma monotonia provocada pelas condições de isolamento desencadeada pela pandemia, 

deixando-os mais suscetíveis a ferramentas de entretenimento como os aparelhos 

celulares. Além disso, em comparação ao ensino presencial, os discentes ressaltaram que 

as questões ambientais no âmbito de suas residências não proporcionam condições 

favoráveis à concentração, reflexo direto das mudanças pedagógicas aligeiradas 

defendidas por Alves (2020). Esses resultados coadunam-se à resposta de um estudante 

do 2º ano, dada ao ser questionada se a sua aprendizagem no ensino remoto está sendo 
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efetiva em comparação ao presencial, qual seja:  

 

“Não, a aprendizagem é totalmente diferente, visto que estamos em casa e 

temos outros afazeres, e às vezes a concentração é difícil.” (Estudante do 2º 

ano, 2021) 

 

O discente expõe de forma sucinta sua insatisfação com o déficit de aprendizado 

em ambiente caseiro e essa insatisfação é a atual realidade de grande parte dos alunos da 

instituição, conforme observado na pesquisa. 

 

CONCLUSÕES 

  O modelo de educação aplicado em meio à crise pandêmica se destaca perante a 

nova atualização de estrutura educacional, o qual impacta diretamente nas vidas dos 

discentes e dos docentes. Em razão dessa quebra no padrão de ensino, houve uma ruptura 

direta no rendimento e desenvolvimento dos alunos, sobretudo em disciplinas de maior 

grau de dificuldade, comparando-se o ensino remoto com o presencial, e que requerem 

um maior foco e concentração por parte de todos os atores envolvidos.  

Ademais, atestou-se, por meio das opiniões defendidas pelos estudantes, uma 

percepção de estarem sendo prejudicados, sobretudo os estudantes dos 4º anos, quanto 

aos seus ingressos no mercado de trabalho, pois apesar de todas as reformulações 

pedagógicas de modo a facilitar a ambiente de aprendizagem e a lidar com essa realidade, 

as sequelas, fruto de tal estado, se mantém não apenas nos aspectos educacionais, mas 

também nas questões física, emocional e social.  

Esta pesquisa contribuiu com a literatura educacional, apresentando resultados 

advindos da utilização do ensino remoto emergencial e que poderá servir como base para 

a definição de novas propostas pedagógicas capazes de otimizar os processos de ensino 

vigentes e futuros.  
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO CONTEXTO DO ENSINO REMOTO  
          

Igor de Souza Pereira1; Rosangela Pereira de Oliveira2; Fernanda Andrea Fernandes Silva3 

            

INTRODUÇÃO 

O estágio supervisionado é essencial em uma licenciatura por se configurar como 

sendo as primeiras experiências que o futuro docente tem no seu ambiente de trabalho, 

propiciando a prática e a interação entre pares como complementação da sua formação 

inicial (TEIXEIRA; CYRINO, 2013). 

Sendo assim, o presente trabalho tem por finalidade trazer uma reflexão das 

atividades que foram desenvolvidas por um dos autores durante a disciplina de Estágio 

Supervisionado II do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal da 

Paraíba - campus Cajazeiras utilizando as Metodologias Ativas. O estágio foi realizado 

por meio do ensino remoto em decorrência da pandemia ocasionada pela disseminação 

da COVID-19, que se fez necessário reestruturar a forma de ensino, adaptando-o a 

realidade atual.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Segundo Bacich e Moran (2018) os professores não foram e não estão sendo 

preparados para atender as exigências dos discentes da atualidade e apontam o uso por 

parte dos educadores de metodologias que possibilitem transformar as aulas em 

experiências de aprendizagem significativa e efetiva de seus conteúdos. 

Sob esse viés cabe ao professor tentar inovar suas práticas educativas com a 

finalidade de atender as exigências do aluno do século XXI. Essa busca pelo fazer 

diferente pode encontrar subsídios nas Metodologias Ativas (MA), pois conforme Lovato 

et al (2018), essas se constituem em ações voltadas para o protagonismo do estudante e, 

a função do professor é organizar e direcionar estas ações com vistas à aprendizagem. As 

MA unidas aos modelos flexíveis e híbridos de ensino, como também a diversos métodos 

associados a elas contribuem para que os discentes de hoje sejam, realmente, 

 
1 Curso de Licenciatura em Matemática, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, 

igorsouza.1196@gmail.com.br 
2 Mestra, Secretaria Municipal de Educação de Cajazeiras, rosangelamat19@hotmail.com 
3 Doutora, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, fernanda.silva@ifpb.edu.br 
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protagonistas do seu aprendizado (BACICH; MORAN, 2018).  

Segundo Masetto (2015), a variação no uso das técnicas de aulas exige do 

professor um conhecimento adequado para que sejam aplicadas de maneira eficaz e 

eficiente. A autonomia que é conferida ao educador permite fazer adaptações nos métodos 

e até mesmo criar novos, contudo, considerando os princípios da Metodologia Ativa.   

Com a pandemia causada pelo covid-19 houve a necessidade do professor 

reinventar sua prática pedagógica e buscar novas metodologias que favorecessem a 

autonomia dos alunos e a construção dos seus conhecimentos. Dentre as MA exploradas 

no ensino da Matemática em tempos de ensino remoto, a sala de aula invertida é aquela 

em que, o aluno estuda em um ambiente externo a sala de aula, por meio da internet, e 

depois compartilha com a turma durante as aulas síncronas, sua compreensão do tema, 

trocando experiências e saberes com os colegas e o professor. Dessa forma, a autonomia 

do aluno é desenvolvida por meio da experiência digital com as pesquisas e estudos, antes 

das discussões em grupo e da explanação dos conteúdos e resoluções de questões.  

Enquanto que a Aprendizagem Baseada em Vídeo (VBL) é uma MA que tem o 

objetivo de promover a aprendizagem do aluno através de vídeos interativos. Em tempos 

de ensino remoto, a exploração desse meio de aprendizagem está sendo muito praticada 

pelos professores que passaram a ser também “Youtubers”.  

A aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) propõe a aprendizagem por temas 

que são transformados em problemas que deverão ser resolvidos em grupos de estudos, 

com o objetivo de levarem os alunos ‘aprender a aprender’. Enquanto que a Gamificação 

ou Gamification é uma MA que se utiliza de jogos digitais no ensino da Matemática para 

engajar os alunos no aprendizado, por serem atrativos e motivadores (BACICH E 

MORAN,2018). 

Durante o desenvolvimento do estágio supervisionado algumas dessas MA foram 

utilizadas pela docente regente – supervisora do estágio e pelo estagiário na aulas 

ministradas por ensino remoto, permitindo que o professor em formação pudesse 

vivenciá-las em sua prática pedagógica 

Sob esse viés cabe ao professor tentar inovar suas práticas educativas com a 

finalidade de atender as exigências do aluno do século XXI. Essa busca pelo fazer 

diferente pode encontrar subsídios nas Metodologias Ativas (MA), pois conforme Lovato 
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et al (2018), essas se constituem em ações voltadas para o protagonismo do estudante e, 

a função do professor é organizar e direcionar estas ações com vistas à aprendizagem. As 

MA unidas aos modelos flexíveis e híbridos de ensino, como também a diversos métodos 

associados a elas contribuem para que os discentes de hoje sejam, realmente, 

protagonistas do seu aprendizado (BACICH; MORAN, 2018). 

 

METODOLOGIA 

A natureza dessa pesquisa é qualitativa, pois, segundo Prodanov e Freitas (2013) 

procurou-se entender e conceder sentidos aos acontecimentos presenciados. Do tipo 

participante, pois “[...] se desenvolve a partir da interação entre pesquisadores e membros 

das situações investigadas” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 67). Com relação aos 

objetivos é descrtivo-exploratória. Descritiva, pois buscou relatar os fenômenos 

observados (PRODANOV; FREITAS, 2013). E é exploratória, pois “[...] permite o 

estudo do tema sob diversos ângulos e aspectos” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 52).   

O campo da pesquisa foi a E. M. E. I. E. F. Matias Duarte Rolim, da rede 

municipal de ensino da cidade de Cajazeiras - PB, e os sujeitos foram às turmas únicas 

de 8º e 9º ano do Ensino Fundamental. O trajeto metodológico consiste nas sínteses 

descritivo-analítica e reflexiva das etapas de estágio vivenciadas no ensino atual. Quanto 

aos instrumentos e procedimentos de coleta, foram utilizados documentos que 

caracterizam a escola e anotações dos fatos presenciados. Ademais, foram consultados os 

documentos que regem o Ensino Remoto no município.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A observação consiste na primeira etapa do estágio. Foi realizada no período de 

14 a 22 de outubro de 2020, com 20h/aulas no turno vespertino, em uma turma de 8º e 9º 

ano do Ensino Fundamental. A turma do 8º ano continha 17 alunos, dos quais, 10 estavam 

inseridos no grupo da turma no WhatsApp, realizando o envio das atividades não 

presenciais e 7 alunos não inseridos recebiam os materiais de estudos impressos 

quinzenalmente na escola. Já, a turma do 9º ano era composta de 10 estudantes, sendo 9 

inseridos no grupo da turma e 1 aluno recebendo o material na escola. Cabe destacar, que 

as turmas não apresentavam alunos repetentes. 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

As aulas de Matemática aconteceram via Google Meet com o auxílio da mesa 

digitalizadora através do Whiteboard. Entretanto, a dificuldade do acesso à internet 

dificultava a participação dos estudantes nos encontros. Os exercícios eram realizados via 

Google Forms, como forma de registro e acompanhamento. Também foram utilizados 

vídeos publicados no YouTube ou que eram produzidos pela docente regente e postados 

no grupo de WhatsApp de cada turma para o trabalho dos conteúdos matemáticos. 

Nesse período de observação, percebe-se que o modelo de ensino mais cabível e 

adequado ao momento não conseguiu atingir a todos de maneira satisfatória, uma vez 

que, a desigualdade social alinhada a outros fatores ainda representa um obstáculo na 

aquisição do saber para grande parte dos alunos que dependem da educação pública. 

Nesta perspectiva, “[...] é essencial levar em conta as desigualdades sociais que 

atravessam as redes de ensino e escolas, o acesso à internet e a formação dos professores, 

aspectos relevantes para a promoção do ensino mediado por tecnologias digitais” 

(OLIVEIRA; SILVA; SILVA, 2020, p. 37). 

Sendo assim, é necessário discutir o conjunto de elementos que interferem direto 

e indiretamente no processo de ensino e aprendizagem e propor medidas capazes de fazer 

frente contrária às adversidades que tendem a tornar o sistema de ensino um sistema 

vulnerável. Os problemas não podem ser vistos partindo do campo da aceitação, mas 

devem causar incômodo, descontentamento, gerando assim a reação, ou seja, a mudança. 

A coparticipação consiste na segunda etapa do estágio. Foi realizada no período 

de 28 de outubro a 5 de novembro de 2020, com 10h/aulas, nas turmas investigadas, 

auxiliando a professora no desenvolvimento da prática de ensino conjunta. Nesse período, 

o estagiário contribuiu com a orientação dos alunos no plantão tira–dúvidas sobre a 

resolução dos exercícios propostos pela professora. Como também, foram produzidos os 

vídeos das devolutivas das atividades no Loom e publicados no canal do YouTube do 

estagiário, desenvolvido para esses fins e disponibilizado o link no grupo de WhatsApp 

de cada turma.  

A coparticipação representa o compartilhamento da prática docente. E nesse 

período, os desenvolvimentos das práticas educativas precisam ser intensificados e estar 

atreladas ao aparato tecnológico. Oliveira; Silva e Silva (2020, p. 32) apontam que: 

Os professores precisam, permanentemente, intensificar o pensamento 

interativo, complexo e transversal, que lhe instigue a criar novas dinâmicas de 
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aprendizagem, sempre em plena construção. Esse processo exige 

reconfiguração dos cursos de formação de professores e demanda um novo 

olhar acerca da própria formação e sobre o processo de ensino e aprendizagem.  

 

A criação de novas dinâmicas de aprendizagem é uma questão que deve ser 

constantemente discutida e proposta nos cursos de formação inicial e continuada. Em um 

mundo com intensa transformação, as práticas educativas precisam se renovar para 

atender às necessidades dos alunos. Esse pensamento norteia o ensino presencial, e agora, 

com o advento do ensino remoto ele se faz mais indispensável do que nunca. Assim, para 

manter a atenção e o interesse do seu público, os docentes readaptaram seus métodos de 

ensino. De acordo com Alves (2020) as aulas remotas estão sendo realizadas no mesmo 

horário dos estudos presenciais e os educadores tiveram que customizar os recursos 

disponíveis para realização das atividades, produzindo vídeos, slides, entre outros 

materiais para auxiliar os alunos na compreensão dos conteúdos. 

A regência consiste na terceira etapa do estágio. Foi realizada no período de 11 de 

novembro a 4 de dezembro de 2020, com 30h/aulas, na turma de 8º e 9º ano, com o 

estagiário aplicando os conhecimentos teóricos através do ensino de conteúdos e 

aplicação de atividades, sendo supervisionado pela professora titular da disciplina.  

Os conteúdos foram abordados dando continuidade a metodologia utilizada pela 

professora regente por meio de vídeos produzidos no Loom e no AZ Screen Recorder e 

postados no canal do Youtube do estagiário, tendo sido disponibilizado o link para os 

alunos assistirem. Como também foram realizadas Videoconferências no Google Meet, 

bem como, aplicações de atividades por meio do Google Forms e orientações aos alunos 

através de mensagens instantâneas.  

Entre os dias de 23 a 27 de novembro, foi realizada uma semana com rodas de 

discussões e reflexões, via Google Meet, sobre educação financeira, em evidência a 7ª 

Semana Nacional de Educação Financeira. Essas discussões tiveram como objetivo 

conscientizar os alunos sobre a importância do planejamento financeiro para o equilíbrio 

dos gastos, chamando a atenção para as questões relacionadas ao consumismo.  

A etapa de regência “[...] se configura como uma fase em que o discente realiza 

atividades no âmbito da iniciação à docência, ou seja, parte da elaboração e execução de 

um planejamento de ensino supervisionado e avaliado pelo professor regente da sala de 

aula”. (PEREIRA; OLIVEIRA; SANTOS, 2019, p. 10) Dessa forma, planejar é um papel 
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imprescindível para alcançar o êxito da função educativa, pois o espaço do ambiente de 

ensino é imprevisível, coisas inesperadas podem acontecer cotidianamente, mas isso não 

torna o planejamento desnecessário, pois sem ele não há norte, não há direção segura para 

prosseguir. 

Tendo em vista os acontecimentos que permearam o cenário da educação 

brasileira, percebe-se o quanto é necessário priorizar a qualidade do ensino púbico, 

investir no corpo administrativo, nos aparatos tecnológicos, e, de um modo geral, nas 

condições básicas que garantam oportunidades iguais aos alunos e também entre os 

professores no desenvolvimento de suas aulas. Investir na capacitação do corpo docente 

é outro fator essencial para possibilitar uma boa educação, pois, esse investimento terá 

retorno direto na formação dos alunos. 

 

CONCLUSÕES 

A experiência proporcionada pelo estágio supervisionado foi uma prática que 

contribuiu significativamente para a formação acadêmica do estagiário, enquanto discente 

no curso de graduação em Licenciatura em Matemática.  

O estágio desenvolvido de maneira remota o permitiu vivenciar alguns desafios 

que contribuíram para a sua formação, entre eles, a elaboraração de materiais audiovisuais 

e organização do tempo de ensino. Bem como, a preocupação com a aprendizagem dos 

alunos, nesse período tão atípico e de tantas incertezas; e com o acolhimento a esses, 

buscando levar mensagens de incentivo e força para superação das dificuldades 

provocadas principalmente pela atual situação de pandemia.  

Para concluir, entedemos que a pandemia proporcionou aos professores uma 

oportunidade de mudança e de busca de práticas pedagógicas que favorecessem o ensino 

e a aprendizagem de conhecimentos, entre eles os conhecimentos matemáticos, no 

modelo do ensino remoto, como também, o desafio de avaliar nesse formato de ensino. 

De um modo geral, não está sendo fácil para os professores. Contudo, esse contexto vem 

demonstrando a importância do docente na aprendizagem dos alunos e o seu relevante 

papel na sociedade. 
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EU E AS ATIVIDADES REMOTAS:  

ACEITAÇÃO NECESSÁRIA PARA CONTINUAR 

Ângela Viana de Sousa Silva1 

            

INTRODUÇÃO 

Neste resumo expandido, apresentarei as estratégias utilizadas na disciplina de 

Língua Portuguesa e suas Literaturas com os alunos das turmas do 2º ano do Ensino 

Médio Integrado do Curso Técnico em Eletrotécnica do Instituto Federal do Piauí, 

campus Picos no início do ano letivo 2021.1. Esses alunos se encontram em um contexto 

de isolamento das pessoas que fazem parte de seu convívio, para a não transmissão de um 

vírus letal. O contato que tenho com eles aconteceu por meio das aulas remotas que estão 

sendo realizadas no contexto da pandemia de COVID-19 (coronavírus), em que as 

atividades são mediadas pela tecnologia, mas que se orientam pelos princípios da 

educação presencial. Essas atividades oferecem a continuidade da escolarização por meio 

de recursos tecnológicos a distância. Normalmente, as sequências didáticas são 

encaminhadas às turmas pelos professores de cada disciplina no mesmo horário da aula 

presencial. Essa foi uma das soluções encontradas, para o momento, no intuito de dar 

continuidade ao ano letivo. 

Diante de tal cenário pandêmico e início de um ano letivo, esta pesquisa, que está 

em fase inicial, tem como objetivo investigar algumas situações vivenciadas pelos alunos 

e tenta descobrir como eles se sentem diante delas. Foi elaborado um formulário “Eu e as 

atividades remotas”, com 17 perguntas (3 subjetivas) e disponibilizado aos alunos como 

uma forma de obter informações sobre os recursos que os alunos possuem para a 

realização das atividades e como eles se sentem, pessoalmente e tecnologicamente, diante 

de tal modalidade de ensino. Busca-se saber se os recursos tecnológicos foram 

disponibilizados ou não pela instituição de ensino em que eles estudam; se a instituição 

oferece algum tipo de auxílio financeiro (ou um outro) para que eles tenham condições 

para continuar estudando, dentre outros questionamentos. Sendo assim, é um projeto de 

pesquisa de interesse próprio com objetivo de compreender a realidade dos alunos e saber 

como eles se sentem emocionalmente em relação a essa modalidade de ensino remota. As 

informações foram colhidas por meio de formulário on-line. Para a análise dos dados, 
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foram consideradas todas as respostas dos participantes e, a partir deles, conseguimos 

perceber hipóteses de algumas das dificuldades que impedem os alunos a desenvolver 

suas habilidades para a obtenção da aprendizagem em tempo real. Esses resultados trazem 

importantes implicações educacionais de forma a possibilitar a melhoria do processo 

ensino-aprendizagem nas instituições de ensino como um todo, uma vez que compreender 

a situação em que o aluno se encontra no atual contexto de pandemia é condição 

insubstituível de bem estar e de um bom rendimento escolar. 

  

NORMATIVAS APLICADAS ÀS ATIVIDADES REMOTAS 

A portaria Nº 343, de 17 de março de 2020, dispõe sobre a substituição das aulas 

presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do novo 

coronavírus (COVID-19); autorizando, em caráter excepcional, a substituição das 

disciplinas presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de 

informação e comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação em vigor, por 

instituição de educação superior integrante do sistema federal de ensino, de que trata o 

art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017. 

A partir de tal portaria, muitas foram as normativas elaboradas por cada instituição 

de ensino para que as atividades remotas fossem realizadas da melhor forma possível para 

auxiliar no processo de ensino e de aprendizagem dos alunos de todo o país. A instrução 

normativa 2/2020 - PROEN/REI/IFPI, de 19 de novembro de 2020, é uma delas e 

estabelece os procedimentos para o funcionamento das atividades pedagógicas não 

presenciais, a partir do semestre 2020.2, nos termos da resolução CONSUP nº 14/2020, 

de 18 de junho de 2020.  

No art. 2º dessa Instrução Normativa (IN), as atividades pedagógicas não 

presenciais, doravante denominadas de Atividades Remotas de Ensino e Aprendizagem, 

neste regulamento, compreendem o conjunto de atividades realizadas com mediação 

tecnológica ou não, principalmente quando o uso destas tecnologias não for possível, com 

a finalidade de garantir continuidade das atividades de ensino e aprendizado enquanto 

persistirem restrições sanitárias para a presença completa dos(as) discentes nos espaços 

físicos dos campi do IFPI. Em seu parágrafo único, o Plano de Atividades Remotas de 

Ensino e Aprendizagem é composto por várias Sequências Didáticas - uma série ordenada 
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e articulada de atividades, sistematizadas a partir dos objetivos de ensino e aprendizagem. 

Esse Plano de Atividade Remota de Ensino e Aprendizagem equivale ao Plano de 

Disciplina, com periodicidade semestral. 

O art. 10 da IN informa sobre o material didático das Atividades Remotas de 

Ensino e Aprendizagem a ser disponibilizado no Classroom. Poderão ser utilizados, 

dentre outros, recursos didáticos como videoaula produzido pelo docente com duração de 

até 15 (quinze) minutos (máximo de dois vídeos por momento de postagem de acordo 

com o cronograma). A atividade síncrona, realizada por meio de videoconferência, poderá 

substituir a videoaula. Outras possibilidade são: lista de exercícios com até cinco 

questões, utilizando a função Formulário do Classroom; lista de exercícios utilizando 

outros formatos de arquivo (doc.pdf), até cinco questões com orientações para o aluno de 

como proceder para a devolutiva da atividade, usando o recurso de envio no Classroom; 

vídeos educativos (de curta duração), observando a indicação por faixa etária e direitos 

autorais.  

Diante de tais normativas e da necessidade de colocá-las em prática com certa 

celeridade, algumas instituições de ensino se preocuparam com a estruturação de seus 

campi para disponibilizar as atividades remotas para seus alunos sem se atentarem para a 

situação em que os alunos se encontram, seja no aspecto pessoal (emoções) ou 

tecnológico (ferramentas). Vários problemas surgiram. Os alunos apresentaram infinitas 

dificuldades. Alguns deles reclamaram não ter acesso à internet; outros solicitaram 

atendimento especial; outros não conseguiram compreender as postagens e não buscaram 

tirar suas dúvidas e os que buscaram, reclamaram que não receberam retorno dos 

professores. Os problemas pessoais começaram a interferir negativamente de forma direta 

na aprendizagem dos discentes. Esses e outros fatores similares, relacionados ao contexto 

dos alunos, precisam de uma maior atenção por parte não só da escola e dos professores 

como também da sociedade como um todo. 

 

METODOLOGIA 

Essa pesquisa é classificada como qualitativa e exploratória. Chizzotti (2014, p. 

28) define como qualitativa aquela pesquisa construída “a partir do significado que as 

pessoas atribuem ao que falam e fazem”, ou seja, se constrói sobre a interpretação 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

subjetiva de um determinado fato. É exploratória, pois objetiva “o aprimoramento de 

ideias ou descoberta de intuições” (GIL, 2002, p. 41), por meio dos referenciais 

previamente pesquisados condizentes com o tema. Caracteriza-se, para Gil (p.41), como 

um estudo de natureza descritiva porque buscou elementos para descrição do fenômeno 

por meio dos instrumentos utilizados para a coleta de dados. 

Participantes 

Participaram da pesquisa 59 alunos do Instituto Federal do Piauí, campus Picos, 

das turmas da segunda série do Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico em 

Eletrotécnica. Foram 39 alunos e 20 alunas. 

 

Instrumentos 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi o Google Forms, mesmo 

instrumento adotado pela instituição de ensino para a elaboração das atividades 

avaliativas dos alunos. Esse instrumento conta com 17 questões - 14 objetivas e 3 

subjetivas, aplicado no dia 10 de março de 2021.1, início do período letivo na modalidade 

remota. Não há pontuação para as questões.  

 

Procedimentos 

Com o objetivo de identificar pontos positivos e/ou negativos na realização das 

atividades remotas no IFPI/Campus Picos, buscamos por normativas que dispõem sobre 

essas atividades. Não foi necessário aviso prévio aos alunos, nem autorização dos pais ou 

responsáveis, uma vez que esse formulário já faz parte da sequência didática das 

postagens no Google Sala de Aula (Classroom). Todos os alunos responderam e 

devolveram o formulário dentro do prazo determinado de 7 (sete) dias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise dos resultados foi realizada a partir das respostas dos alunos. De acordo 

com o instrumento utilizado, conforme descrito anteriormente, no subitem instrumentos, 

os participantes da pesquisa tinham a opção de assinalar as respostas relacionadas a cada 

questão, pois, cada uma delas possuía alternativas diferentes para que se pudessem captar 

as informações necessárias para dar sequências às próximas sequências didáticas. Essa 
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discussão não é definitiva porque essa pesquisa está em fase inicial e outras etapas ainda 

serão realizadas. Dessa forma, apresentarei apenas alguns dos resultados obtidos com a 

coleta de dados. 

 Com a quantidade de 59 participantes, consideramos positivo os resultados que os 

três primeiros gráficos apresentam acerca das informações que estão relacionadas às 

ferramentas tecnológicas e ao suporte que o IFPI/campus Picos disponibiliza aos alunos. 

Na figura 1 percebemos que as ferramentas tecnológicas utilizadas com mais frequência 

pelos alunos são o celular e o notebook. Isso já é uma certeza para todos nós e ponto 

inicial para considerar que todos eles têm condições de acompanhar as atividades remotas 

de forma eficiente e eficaz. Na figura 2, 37,3% (22) dos alunos utilizam ferramentas 

tecnológica disponibilizadas pela instituição de ensino e, a figura 3, informa que 49,2% 

(29) alunos recebem algum tipo de auxílio, também ofertado pelo IFPI. Essa análise ainda 

não cruzou informações para verificar se há coincidências entre a ferramenta tecnológica 

o auxílio ofertado pelo campus. 

 

 

----------------------------------------- 

      

      

------- 

Fonte: própria (2021) Fonte: própria (2021) 

Fonte: própria (2021) Fonte: própria (2021) 
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As figuras 4, 5 e 6 estão relacionadas ao modo como os alunos se sentem em 

relação à modalidade de ensino sobre as resoluções das atividades propostas. No gráfico 

4, 33,9% (20) alunos se sentem desmotivados; 37,3% (22), são indiferentes; 28,8% (17) 

estão, ainda, motivados. Um aspecto que comprova isso está no gráfico 5. Nele, algumas 

dificuldades são apontadas: 79,7% (47) dos alunos assumem não ter concentração para a 

realização das atividades, mas, vi que, em 86,4% (54), há um interesse em compreendê-

las utilizando o livro didático adotado pela escola para resolver as Atividades Remotas. 

 

CONCLUSÕES 

No momento não há uma conclusão para esta pesquisa. Os resultados aqui 

apresentados são parciais, visto que esta pesquisa será realizada durante o ano letivo de 

2021.1 com os 59 alunos das turmas já mencionadas. Eles serão observados em sua 

individualidade e em sua coletividade. Isso porque, nas respostas subjetivas eles falaram 

sobre dificuldades de aprendizagem que precisam de uma melhor investigação. 

Assinalaram também que estão ficando a cada dia mais desmotivados, com pouco 

interesse e com muitas dificuldades na comunicação entre eles e os professores.   

Não temos como afirmar se estamos no caminho certo ao desenvolver esta 

pesquisa, nem se esses alunos estão sendo assistidos conforme as normas sugerem. O que 

sabemos é que eles não estão totalmente satisfeitos com sua aprendizagem e nem com 

esse formato de ensino remoto. No entanto, todos concordam que, se não fosse por essa 

modalidade de ensino, estariam todos “parados”, então, não nos resta outra alternativa 

viável que não seja, para professores e alunos, a aceitação necessária para continuar: 

Figura 6: Dificuldade em assitir as aulas na 

Modalidade Remota 

Fonte: própria (2021) Fonte: própria (2021) 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

a aprender, a buscar, a compreender, a entender que estudar é preciso e que, quando não 

podemos ter escolhas, é porque alguém já escolheu por nós. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO ENSINO REMOTO: O QUE 

ESTUDANTES DE PEDAGOGIA PENSAM SOBRE O ASSUNTO 

 
          

Rainy Gomes da Silva1; Moliny Késsya Freitas de Abreu2; Môngolla Keyla Freitas de Abreu3 
 

            

INTRODUÇÃO 

A educação vem sofrendo mudanças ao longo dos anos, especialmente com o 

surgimento das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs). As 

tecnologias têm invadido nossas vidas, ampliando nossa memória, viabilizando novas 

possibilidades, construindo uma nova sociedade tecnológica, consequentemente, 

alterando as qualificações profissionais e o modo de vida das pessoas (KENSKI, 2011).  

O uso das tecnologias no processo educativo contribui de forma significativa com 

o acesso à informação, contudo, causa comprometimentos no que se refere à percepção 

sobre a construção do conhecimento. O fato do docente utilizar tecnologias educacionais, 

não garante que esta ferramenta será usada de forma pedagógica para a construção do 

conhecimento dos alunos, uma vez que a transposição didática não é algo imediato 

(CERUTTI, 2013). 

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo conhecer mais sobre as 

percepções dos estudantes do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação, Ciências e 

Letras de Iguatu (FECLI) no que se refere à formação de professores a partir da realidade 

de ensino-aprendizagem vivenciada no ensino remoto. Este trabalho mostra-se relevante, 

uma vez que proporciona a reflexão crítica a respeito do cenário atual experienciado na 

educação mundial, especialmente pelas realidades e expectativas dos futuros educadores. 

Assim, este estudo possibilita a ressignificação do processo formativo de profissionais da 

Pedagogia diante do uso das TDICs. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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O ano de 2020 foi um marco histórico mundial no que se refere à saúde pública, 

economia, educação e diversas outras dimensões sociais. O mundo foi afetado por um 

novo coronavírus, nomeado SARS-CoV-2. Esse vírus é o agente causador da Covid-19, 

a qual surgiu a princípio na China, em novembro de 2019, e tornou-se um caso de 

pandemia (CAMACHO et al., 2020). De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 

em 18 de março de 2020, o mundo ultrapassava um total de 214 mil casos confirmados 

da Covid-19 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020).  

A princípio, o Brasil teve a autorização do ensino remoto através da Portaria 343 

do Ministério da Educação, de 17 março de 2020, sendo prorrogada através da Portaria 

544, de 16 de junho de 2020, estendendo-se até dezembro de 2020. Contudo, em 

dezembro de 2020, diante da situação da Covid-19 no Brasil, foi necessário prorrogar esta 

autorização para 31 de dezembro de 2021. 

Diante dessa situação, o mundo viveu a realidade de parar o funcionamento 

presencial das escolas, tendo o ensino remoto como solução emergencial, planejando e 

desenvolvendo atividades pedagógicas, com constantes reavaliações sobre seu alcance e 

eficácia, visando assim minimizar os impactos causados no ensino-aprendizagem 

(BEHAR, 2020). Além disso, “[...] a expectativa que se tem é de que o professor seja 

capaz não somente de fazer uso da tecnologia como ferramenta de trabalho, mas também 

de se modificar culturalmente e se apropriar de um pensar e um fazer tecnológicos” 

(MEDEIROS; VENTURA, 2007, p. 14). 

Nesse tempo de pandemia, estamos vivendo muitas incertezas que acabam 

prejudicando a formação do professor, consequentemente, o rendimento do aluno. 

Ensinar não é considerada uma tarefa fácil, e, ensinar fazendo uso didático da tecnologia, 

é análogo a pegar um trem em movimento, pois as ferramentas mudam muito rapidamente 

(GARCÍA-VALCÁRCEL; MARTÍN, 2013).  

 

METODOLOGIA 

Este estudo possui uma abordagem quali-quantitativa, de caráter descritivo e 

exploratório. A pesquisa mista permite duas percepções distintas, alcançando uma 

visualização mais ampla do assunto pesquisado (CRESWELL; CLARK, 2013). 
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A presente pesquisa foi desenvolvida com os estudantes do 4º semestre do Curso 

de Pedagogia da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iguatu, unidade da 

Universidade Estadual do Ceará (UECE). O curso é composto por 9 semestres, contudo 

visamos pesquisar apenas com a turma do 4º semestre, por conhecer mais da realidade 

experienciada ao longo da versão presencial e remota de alguns dos sujeitos envolvidos. 

Esta turma possui 26 estudantes regularmente matriculados, tendo como resultado a 

participação de 16 estudantes (62%). 

Os dados foram coletados através de um questionário aplicado por meio do 

Google Forms. Cada participante será identificado como Estudante de Pedagogia (EP), 

seguido de um algarismo, conforme a ordem de resolução do formulário. O questionário 

é uma técnica de investigação composta por um número variado de questões, com o 

objetivo de conhecer mais sobre opiniões, sentimentos, interesses, situações vivenciadas, 

dentre outros (GIL, 2008). Os dados foram relatados e discutidos através da análise de 

conteúdo (BARDIN, 2016). 

Na perspectiva ética, a pesquisa manteve o sigilo da identidade dos sujeitos 

envolvidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O ensino remoto emergencial tem sido um desafio para estudantes e professores, 

principalmente devido a internet ser o espaço possível de integração de todas as pessoas 

conectadas no campo digital (KENSKI, 2012). 

Nessa perspectiva, os EPs da FECLI foram indagados sobre os desafios que 

enfrentaram e estão enfrentando em sua formação docente neste momento de ensino 

remoto. Os resultados obtidos podem ser vistos no Quadro 01.  

 

Quadro 01: Desafios dos Estudantes de Pedagogia: ensino remoto X formação docente. 

EP Respostas obtidas 

EP 1 Os desafios é mais a questão da internet, do tempo corrido também e etc. 

EP 2 A irresponsabilidade de alguns professores com os alunos e a maneira como alguns ensinam. 

EP 3 Concentração 

EP 4 A dificuldade de absorver os conteúdos  

EP 5 A falta de internet e tenho um pouco de dificuldade em me concentrar nas aulas online. 

EP 6 A qualidade da internet e a falta de concentração 

EP 7 Concentração 

EP 8 Falta de um computador, má qualidade da Internet  
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EP 9 São vários os desafios, mas no meu caso o mais emblemático é conciliar os estudos e trabalho. 

Além disso, tenho dificuldade de concentração nas aulas online. 

EP 10 Falta de internet, e no começo entender como funcionava o aplicativo e internet travando muito 

barulho em casa difícil de se concentrar. 

EP 11 Conseguir ficar em um ambiente em que o silêncio prevaleça  

EP 12 Problemas em conseguir acessar as aulas, internet ruim 

EP 13 Falta de alguns recursos para assistir aulas.  

EP 14 Em razão das constantes quedas de energia e consequentemente a falta de internet, impôs 

algumas complicações durante o semestre. Além disso, tive dificuldades de se concentrar nas 

aulas, devido serem online o que não é de costume. 

EP 15 Mesmo sendo a melhor opção de ensino no momento, a causa da atenção deixa a desejar, mais 

complexo de tirar dúvidas e sem ter contato com o professor fica mais difícil. 

EP 16 Manter a atenção durante a aula e ter constância nos meus estudos fora do momento da aula. 

Fonte: Própria (2021). 

 

Dentre os desafios citados, merece destaque o acesso à internet e à equipamento 

eletrônico adequado para acompanhar as aulas remotas, citado por EP 1, EP 5, EP 6, EP 

8, EP 10, EP 12, EP 13, EP14, totalizando 50% dos investigados. Além disso, merece 

destaque a dificuldade de concentração dos estudantes, citado por EP 3, EP 6, EP 7, EP 

9, EP 16, representando 31% dos participantes desta pesquisa.  Souza, Franco e Costa 

(2016), afirmam que à educação a distância foi e é uma forma de exarcebar as 

desigualdades sociais no Brasil, assim como o ensino remoto. Esta construção de 

desigualdades são decorrentes da realidade citada pelos EPs acima, muitos jovens são 

prejudicados por não ter acesso à internet em sua residência ou uma ferramenta para 

acessar as aulas, como o celular e o computador.  

Os estudantes foram indagados sobre a importância do uso das TDICs para a 

formação dos futuros pedagogos. Os dados mostraram que 94% dos estudantes afirmam 

que o uso das tecnologias pode favorecer na formação dos futuros pedagogos e apenas 

6% não concorda com essa afirmação. Uma vez que essa diferença de percepção nos 

chamou a atenção, é relevante trazer a justificativa de alguns estudantes:  

 

[...] nenhuma forma de tecnologia substituirá o ensino presencial (EP 2). 
Por que temos que nos atualizar de acordo com as novas tecnologias. Também 

ajuda a ter aulas diferentes (EP 8). 
Professores e alunos não estão preparados para isso, dificultando para ambos 

(EP 12). 
A inserção das tecnologias é útil para facilitar o processo de formação do 

pedagogo, permitindo um maior acesso a informações, ampliando seu 

conhecimento (EP 14). 
Com as tecnologias o pedagogo poder elaborar atividades que contribuam 

para a aprendizagem dos alunos (EP 16). 
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Dentre as justificativas, merece destaque a fala de EP 12, que acredita que o uso 

das tecnologias não contribui com a formação dos futuros pedagogos. Diante dessa fala, 

Almeida (2013), diz que o uso das tecnologias como ferramentas de aprendizagens e sua 

indução no desenvolvimento de uma nova cultura de aprendizagem refletem o 

pensamento de estarmos vivenciando algo paralelo na história de instituições 

educacionais.  

Além disso, podemos observar várias falas acima que mostram que os estudantes 

veem nas tecnologias a possibilidade de aulas inovadoras e com perspectivas de uma 

educação mais participativa e colaborativa. Contudo, é preciso que tenhamos nos 

professores formadores o olhar direcionado para a formação continuada, como aquela que 

acontece também no âmbito do processo de profissionalização (NÓVOA, 1992). 

Diante disso, indagamos os estudantes sobre sua participação no ensino remoto e 

no ensino presencial, buscando um processo de auto avaliação nos dois espaços de 

aprendizagem. 25% afirmaram que continuam com a mesma participação, 69% afirmam 

que reduziu os momentos de participação nas aulas e 6% afirmaram que aumentaram sua 

participação no ensino remoto. 

E, por fim, os EPs foram indagados como tem sido a relação dos conteúdos 

estudados e abordados no momento síncrono e assíncrono. Dentre os EPs, 69% 

afirmaram que reconhecem ter dificuldades em realizar as atividades assíncronas, devido 

ao rendimento nos momentos síncronos; 25% têm desenvolvido as atividades síncronas 

e assíncronas com o mesmo rendimento do ensino presencial e 6% têm facilidade em 

realizar as atividades assíncronas, devido a estudos complementares ao momento 

síncrono. Vale destacar que o EP que afirmou que tem facilidade em fazer atividades 

assíncronas, corresponde ao estudante que afirmou ter aumentado sua participação no 

ensino remoto.  

Assim, evidenciamos o reconhecimento das dificuldades dessa transição do 

ensino presencial para o on-line pode ser percebido através do relato de diversas escolas 

ao citarem que seus profissionais não sentem segurança na utilização das ferramentas 

propostas pelo ensino remoto, em virtude das fragilidades da formação inicial dos 

professores em relação às TDICs (SANTOS CARVALHO; ARAÚJO, 2020).  
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CONCLUSÕES 

O pedagogo em formação neste momento de pandemia da Covid-19 tem se 

deparado com o desafio de aulas com menos momentos de prática, ludicidade e tantas 

construções particulares de sua formação acadêmica, mas tem possibilitado certamente 

construir-se um novo sujeito em meio aos desafios da prática docente.  

Assim, o ensino remoto evidenciou as desigualdades sociais da humanidade, 

especialmente aqui tratado no acesso às TDICs. Diante disso, a práxis educativa tem 

possibilitado perceber as fragilidades da formação inicial dos professores, possibilitando 

ações inovadoras e direcionadas para o sujeito em formação. Assim, esperamos que 

estudos como esse mostrem a realidade vivenciada em cada casa de estudante e por tantos 

que buscam através da educação transformar-se a si e ao mundo. 
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GAMIFICAÇÃO COMO FERRAMENTA DE AUXÍLIO NO COMBATE À 

EVASÃO NA EEJK – AÇU/RN 

Caroliny de Araújo Azevedo1; Brunna Rafaella Teixeira da Silva2; Vanicléa da Silva Macêdo3 

 

 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, em fevereiro de 2020, aconteceu o primeiro caso confirmado de covid-

19, sendo necessário o distanciamento social, consequentemente, as aulas foram 

suspensas. A partir da percepção de que não tínhamos previsão de vacinas, a educação 

precisou se adaptar, ou seja, passamos a ter aulas de forma remota, trazendo muitas 

questões psicológicas de alunos, professores e profissionais em geral à tona. Diante desse 

cenário, os professores e alunos tiveram muita dificuldade de adaptação ao processo de 

ensino de forma remota, desse modo, muitos alunos se desmotivaram em relação à 

realização de suas atividades acadêmicas, aumentando, assim, a evasão escolar. 

Diante desse cenário, o objetivo geral da pesquisa é destacar a importância das 

novas metodologias, como a gamificação, para o ensino. Além disso, como objetivos 

específicos temos introduzir a utilização da gamificação, relacionando os conteúdos 

necessários para o ensino de forma mais “leve”; praticar a utilização de ferramentas que 

o mundo digital nos oferece; relacionar os conteúdos necessários de maneira que desperte 

a atenção dos alunos, ajudando-os a ter metas e, por fim, trazer conhecimento mais 

aprofundado da gamificação. 

A desmotivação e evasão escolar têm sido grandes problemas nas turmas do 3º 

ano  do ensino médio na Escola Estadual Juscelino Kubitschek (EEJK) localizada em 

Açú/RN. Com o retorno da atuação dos bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID), foi proposta uma ação que atraísse a atenção deles, 

incluindo diretamente as ferramentas digitais. Segundo Lorenzoni (2016), “a gamificação 

é uma das respostas a diversos males que afetam a educação tradicional, sendo o maior 

deles o desinteresse dos estudantes. Falta de interesse é a principal causa de evasão escolar 
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no Ensino Médio”.  

A gamificação é uma metodologia ativa que facilita a aprendizagem e engaja o 

estudante na busca do conhecimento, de maneira que um conteúdo que seja considerado 

difícil para alguns tenha a possibilidade de ser abordado de uma forma a ter uma 

aprendizagem mais efetiva. Tem-se ainda a possibilidade de incentivo ao final dos jogos 

apresentados. Com os resultados obtidos, o estudante pode ganhar prêmios como tesouro 

virtual, lugar em pódio, entre outros, incentivando-o a ser um participante atuante nas 

plataformas virtuais de gamificação e levando-o a adquirir o conhecimento do conteúdo. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O trabalho consiste em compreender, a partir dos desafios do contexto atual da 

pandemia nas escolas, apresentar possibilidades de integrar tecnologia à educação de 

maneira interativa, participativa, motivacional e que contribua no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos. Para isso, é importante considerar o perfil dos alunos, o 

contexto social em que esse grupo se encontra e quais as possibilidades que podemos 

trabalhar para que essa ação se torne efetiva a partir de uma proposta de ensino. Para as  

discussões sobre a temática, buscamos contemplar os pressupostos teóricos que 

embasaram as principais abordagens do tema, considerando autores como Lorenzoni 

(2016), Moran (2000), Faustino (2019) e Tolomei (2017). 

Embora o uso de tecnologias seja algo que, de alguma forma, já fazia parte de 

algumas aulas nas escolas, essa não era uma ferramenta constantemente usada por 

professores e alunos da rede pública de ensino, tendo em vista que, antes da pandemia, as 

atividades desenvolvidas com os alunos trazia uma proposta mais convencional, com 

maior possibilidade de aulas expositivas, dialogadas, experimentais, onde a interação de 

forma presencial facilitava a troca de conhecimento. 

Com a suspensão das aulas e, consequentemente, com os problemas que 

começaram a surgir, dado pela desmotivação dos alunos entre outros fatores, um 

questionamento trouxe um alerta que preocupou ainda mais a comunidade escolar: como 

a escola iria se comportar frente a evasão escolar que estava sendo desencadeada em meio 

a uma pandemia? 

Compreender como se articularia as possíveis saídas para esse problema exigiria 
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um olhar mais sensível e clínico do ponto de vista pedagógico, considerando o panorama 

atual. Nesse sentido, era de suma importância refletir sobre uma abordagem que se 

tornasse aliada da escola e, principalmente, dos alunos. 

A Pesquisa Game Brasil (PGB) é uma plataforma de jogos on-line que traz no 

cenário atual de games diversas modalidades de jogos eletrônicos. Segundo o que relata 

alguns sites, o PGB na sua 7ª edição em 2020 apontou um público autodeclarado gamer 

de 73,4% no Brasil. 

A ideia de usar as plataformas de jogos digitais educacionais surge, como ressalta 

o autor a seguir, “com o propósito de dinamizar os conteúdos, a gamificação 

gradativamente vem sendo inserida nos espaços educacionais. Uma vez que aprimora o 

engajamento, a habilidade, a motivação, o estímulo à competitividade e a recompensa 

pela conquista referente ao desempenho dos discentes” (FAUSTINO et al., 2019. p. 2). 

Esse trecho apontado pelo autor faz uma relação importante com o que vem sendo 

proposto na discussão. Apresenta uma ideia de gamificação que possibilita trabalhar o 

desenvolvimento do aluno. Mas, para além disso, incentivar a participação, a interação e 

o estímulo, buscando dessa maneira contextualizar da melhor forma possível os 

conteúdos apresentados. 

Esse novo contexto faz com que a comunidade escolar comece a refletir sobre 

novas alternativas e métodos para dar seguimento ao propósito de desenvolvimento do 

ser humano por meio de interação com a gamificação que frisa a ideia de 

interdisciplinaridade evidente na proposta de jogos educacionais. Dessa forma, a questão 

que firma a priori a nossa discussão é: como podemos resignificar, trazer e adaptar o que 

já fazíamos enquanto educadores passando, portanto, a apresentar o conhecimento 

inserido em um modelo virtual? Dessa maneira, é válido pensar que talvez esse tenha 

se mostrado um dos maiores desafios para a escola. Adaptar-se, aprender a alcançar o 

conhecimento de uma nova forma, com um novo olhar e sob novas perspectivas. 

Segundo Tolomei, a gamificação é relativamente nova, pois é um método que vem 

sendo aplicado desde muito tempo, mas no sentido de game como é mais conhecido, hoje 

também pode se utilizar como uma forma de fortalecer a aprendizagem em qualquer área 

do conhecimento. 

Para Moran, “ensinar com as novas mídias será uma revolução se mudarmos 
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simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que mantêm distantes 

professores e alunos. Caso contrário, conseguiremos dar um verniz de modernidade, sem 

mexer no essencial”. Nesse sentido, pretendemos não somente contemplar as 

investigações dos elementos que envolvem a compreensão sobre o contexto de 

gamificação nas escolas, mas as contribuições que as pesquisas têm apresentado e que 

ressaltam essas atuações, como a busca por um conhecimento embasado em novas 

abordagens e métodos na compreensão da escolarização. 

 

METODOLOGIA 
 

Os bolsistas do PIBID de Licenciatura em Química do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, campus Ipanguaçu, 

realizaram uma observação durante as aulas que estavam sendo ministradas pela 

professora na EEJK e foi observado que havia poucos alunos assistindo às aulas, 

surpreendendo a todos os bolsistas, ou seja, a primeira metodologia realizada foi a 

observação. Em seguida, seguindo o método científico, perguntando-nos a razão da 

existência de “tão poucos alunos”. Levantando as hipóteses em  nossa realidade atual, 

frente às dificuldades tecnológicas, tanto dos alunos quanto dos professores, acreditamos 

que todo o cenário dificultou as novas metodologias e, assim, realizando a pesquisa-ação 

que será aplicada pelos bolsistas de forma qualitativa, construiremos um game para 

aplicar nas turmas do ensino médio. 

O game estará disponível no site do “Genially”, tendo um caça ao tesouro por 

meio de um mapa. Nesse mapa, tem-se quatro destinos de viagem e, cada destino, tem 

três desafios sobre o       tema. Caso o aluno acerte, automaticamente, ele passa para o 

próximo desafio, mas caso ele erre, será direcionado para um vídeo ou um texto sobre 

o assunto. Após cumprir cada um dos quatro destinos, ele receberá um número que ao, 

final, irá juntá-los na sequência em que recebeu e abrir um cofre que o deixará 

“milionário”. Em seguida, será encaminhado para um questionário no Google Forms, em 

que ele poderá avaliar o jogo, as dificuldades encontradas em relação ao acesso ou 

conteúdos e poderá também fazer sugestões de melhorias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Com base na proposta apresentada, espera-se que os professores adquiram 

conhecimento básico sobre o uso da gamificação, compreendendo a importância dessa 

ferramenta de aprendizagem no ensino remoto. Além disso, almejamos atingir resultados 

significativos com o trabalho desenvolvido na utilização de jogos dentro da perspectiva 

de aulas com uma proposta interativa, dinâmica e que provoque no aluno seu interesse e 

participação. 

A essência da ideia é incentivar os professores a procurarem novos meios 

tecnológicos que, assim como a gamificação, também desenvolvem métodos para que os 

discentes se mantenham participativos nas aulas de forma divertida e leve, relacionando 

conteúdos e games e transformando a sala de aula virtual em um ambiente em que os 

jovens desejam estar. 

Outro ponto que consideramos importante destacar é que a proposta apresentada 

nos ajuda a visualizar uma possibilidade da diminuição da evasão escolar, reforçando, 

assim, o trabalho desenvolvido pelos professores durante suas aulas. Dessa forma, isso 

vem a contribuir para que eles também continuem realizando suas aulas com qualidade 

e ampliando suas possibilidades de metodologias de ensino, colaborando para que esses 

alunos concluam seus estudos, já que essa formação é a base fundamental para o seu 

futuro profissional e social. 

 

CONCLUSÕES 

As pesquisas feitas mostram um resultado significativo de contribuição da 

gamificação nas escolas como possibilidade de soluções para as problemáticas apontadas 

no ensino remoto, trazendo algo do cotidiano de muitos jovens para o ensino, fazendo 

com que eles desenvolvam informações sobre o conteúdo necessário para a 

aprendizagem, além disso, buscando proporcionar o incentivo, a curiosidade, a interação 

e o engajamento no sentido de trabalhar na perspectiva de um bom desenvolvimento que 

a gamificação tem apresentado. 

Segundo a literatura brasileira, outras importantes contribuições que a 

metodologia de gamificação tem denotado, está relacionada à satisfação que os alunos 

apresentam diante dos resultados alcançados mediante os desafios que os jogos trazem 

como propostas de ensino. Essa relação pode nos ajudar a associar como, por exemplo, 

quando o aluno diante da discussão sobre a atividade aplicada faz referência ao jogo e 
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consegue expressar que seus objetivos foram alcançados porque conseguiu correlacionar 

melhor o conteúdo ligado à proposta da gamificação. 
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GINCANAS VIRTUAIS COMO METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO 

BÁSICO EM TEMPOS DE PANDEMIA 

João Batista Sena Neto1; Joerberson Siqueira Tavares2; Lariza Rodrigues de Siqueira3 

 

INTRODUÇÃO 

Em nosso cotidiano, usamos as tecnologias e recursos midiáticos desde as 

primeiras horas do dia nas mais diversas situações. A respeito de mídias na educação, 

as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) funcionam como pontes que abrem 

a sala de aula para o mundo, que apresentam e mediam o conhecimento. No contexto 

do ensino remoto, tomamos por sala de aula os espaços de interação como o ambiente 

virtual ou plataforma utilizada nas aulas. As TICs apresentam alternativas para 

potencializar as possibilidades de aprendizagem, de construção de saberes e de nos 

prepararmos, constantemente, para a realidade que se apresenta. 

Em tempos de pandemia e aulas remotas, faz-se necessária uma maior atenção 

e dedicação por parte do educador para a inserção dos alunos nas aulas. Partindo desse 

pressuposto, aulas aplicadas por meio de metodologias ativas e com o auxílio das TICs 

são essenciais para manter o aluno motivado e envolvido. Fazendo o uso de 

metodologias ativas, o professor atua como mediador de conhecimentos, 

concomitantemente, as TICs potencializam o processo de construção do conhecimento. 

Conquistar o interesse dos alunos é o desafio de boa parte dos professores, visto 

que o engajamento é essencial para um bom aproveitamento da aula e assimilação do 

conteúdo exposto. A utilização das TICs na educação possibilita o desenvolvimento da 

capacidade para a resolução de problemas, fomenta o pensamento crítico e auxilia na 

compreensão, criação e recriação de alternativas próprias para a superação de desafios. 

Ainda nessa perspectiva de utilização do poder de sedução das tecnologias midiáticas 

para a aprendizagem, podemos pensar no uso de técnicas de gamificação - conhecida 

também por ludificação - e de simuladores como motivadoras para a aprendizagem. 

 
1 Letras-Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas. Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte- CAA, joao.neto1839@gmail.com 
2 Letras-Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas. Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- 

CAA, joerbertontavares@gmail.com 
3 Letras-Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas. Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte- CA, larizarodrig@gmail.com 
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Partindo do exposto, a confecção das gincanas virtuais partiu da necessidade de 

despertar interesse e participação por parte dos alunos, tendo por objetivo, instigar o 

processo de ensino-aprendizagem de modo dinâmico e interativo. As gincanas foram 

realizadas com auxílio da plataforma Google Meet, por meio dessa foi possível reunir o 

alunado, todavia, foi somente a partir da construção de aulas dinâmicas e 

participativas que se tornou possível atrair a atenção desses de maneira efetiva. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O ensino remoto almeja a tomada de novas metodologias para a efetivação do 

processo de ensino-aprendizagem, visando atrair os discentes para os conteúdos 

trabalhados em sala de aula. Sendo assim, o docente precisa de instrumentos necessários 

para atender os seus planejamentos voltados à nova caracterização de ensino. Com isso, 

os diálogos levantados durante a aprendizagem versam a construção da autonomia e do 

crescimento crítico de forma ininterrupta em seus desdobramentos das múltiplas 

opiniões. 

A aula meramente expositiva e conteudista deixa lacunas na estrutura da 

aprendizagem significativa. Diante dessa premissa, há uma procura cada vez mais 

acentuada pelo uso das metodologias ativas, pois as suas estratégias, conforme Brito 

(2020, p.183) “propõem um ambiente de aprendizagem em que o aluno é estimulado a 

assumir uma postura ativa e responsável em seu processo de aprender, buscando a 

autonomia, a autorregulação e a aprendizagem significativa”. Dessa forma, é 

perceptível os benefícios advindos diretamente da implementação das metodologias 

ativas, uma vez que os discentes serão encaminhados para atuarem ativamente e 

objetivamente nas discussões mediadas pelo professor. 

Brito (2020) pontua que o conhecimento embasado nas propostas pedagógicas 

das metodologias ativas é construído de maneira colaborativa por todos os participantes 

inseridos nessas práticas educativas, rompendo com os paradigmas estanques 

ressaltados pelas metodologias tradicionais. Ademais, o ambiente, quando se configura 

de forma inovadora e cooperativa, todos os alunos ascendem para a posição de 

protagonista no processo de ensino-aprendizagem e retiram o papel do professor como 

transmissor e possuidor exclusivamente de saberes, fomentando os conhecimentos 
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prévios trazidos pelas vivências dos estudantes. 

Outrossim, para a total eficácia das metodologias ativas é substancial atrelar aos 

parâmetros das TICs, Bernini disserta que essas: 

Tornam-se ferramentas com grande potencial de facilitadora do processo, 

possibilitando agilidade em viabilizar a comunicação, mapear processos, 

compartilhar informações, reduzir distância, aproximar a realidade, prover 

condições de execução, viabilização de projetos, simular fenômenos 

disponibilizar ao estudante acesso à toda e qualquer informação que possa 

contribuir com a atividade realizada (BERNINI, 2017, p. 107). 

 

Assim sendo, a comunhão entre as TICs com as fundamentações das 

metodologias ativas objetiva um processo viabilizador de aprendizagens e que são 

capazes da aproximação entre os vários sujeitos que estão em diálogo e imersos nas 

atividades pedagógicas. Além disso, algumas práticas salientam esses desdobramentos 

ativos, como as gincanas virtuais, importantes para simular e trabalhar os conteúdos 

escolares em tempos de distanciamento social. 

Correia (2010) aponta que as gincanas escolares são jogos que dependem da 

separação de grupos para a sua realização e que os resultados obtidos são graças à 

participação em conjunto de todos os integrantes. É sabido que as gincanas promovem 

o espírito de competitividade e também é carregada de ludicidade, a qual fomenta às 

novas invenções e descobertas, além de ser repleta de estímulos que favorecem a 

autonomia, a empatia e a responsabilidade. Em suma, o ambiente escolar potencializa 

as várias competências e habilidades dos discentes, propagando a importância do 

trabalho com o outro, buscando práticas de socialização. 

Portanto, é evidente os proveitos e as vantagens das gincanas no ambiente 

escolar quando aliadas às metodologias ativas de ensino, pois elas instigam a criticidade, 

a conscientização, a coletividade e a criatividade dos discentes, rompendo com os 

paradigmas emanados da pedagogia tradicional, relegada das reais necessidades e 

interesses da sociedade e da escola contemporânea. Com isso, o ensino básico em seus 

verdadeiros objetivos escolares precisa de novas atividades pedagógicas, como as 

gincanas, para melhorar o desempenho dos discentes que, por sua vez, serão os 

protagonistas do processo de ensino-aprendizagem. 

 

METODOLOGIA 
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Diante da reformulação do calendário letivo para o formato remoto, cada 

município e suas respectivas unidades de ensino reorganizaram suas atividades. Uma 

das escolas rurais do município de Ipanguaçu distribuiu, através de apostilas quinzenais, 

os conteúdos que deveriam ser ministrados ao decorrer do ano. Todavia, a inserção de 

uma metodologia única não demonstrou atingir os objetivos pretendidos, sendo 

acrescentadas lives temáticas, encontros pelas plataformas digitais e a proposta de 

gincanas virtuais. 

A convite da direção da escola, houve uma parceria entre professores e 

alunos do curso de Letras - Língua Portuguesa, da UERN (Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte) campus Assu, para o desenvolvimento das gincanas. A proposta 

consistia em promover um encontro virtual pautado nas metodologias ativas que 

buscasse estimular diferentes habilidades no corpo discente, ao mesmo tempo que 

auxiliasse a compreender se a assimilação dos conteúdos, ao decorrer do período 

remoto, estavam satisfatórias. 

No dia 22 de dezembro de 2020, foi realizada, a partir das 13h, a primeira 

gincana, constituída de questões objetivas referentes às nove disciplinas pertencentes ao 

Ensino Fundamental II daquela escola, a saber: Língua Portuguesa, Matemática, 

História, Geografia, Ciências, Inglês, Artes, Religião e Educação Física. Cada professor 

elaborou cinco questões com alternativas da letra “a” até a letra “d” para cada 

componente curricular que buscasse sintetizar o conteúdo programático do ano, além de 

desafios socioculturais, que pretendiam exercitar a capacidade de expressão dos alunos, 

seja expondo suas impressões sobre o ensino à distância ou, até mesmo, cantando. 

As questões foram distribuídas de forma variada e a ordem das turmas (6º, 7º, 8º 

e 9º ano) para respondê-las foi definida por sorteio. Todos os questionamentos foram 

expostos através de apresentação de slides e todas as respostas explicadas por cada 

professor, em forma de feedback. Caso a turma não respondesse corretamente, a 

oportunidade seria da turma seguinte. Os desafios estavam juntos às questões, de forma 

a contemplar todas as turmas. Ao decorrer da gincana, haviam perguntas relâmpago 

que deveriam ser respondidas no chat, o que prendia a atenção e surpreendiam pela 

rapidez nos acertos. 

A segunda gincana foi realizada no dia 03 de março de 2021, como segunda 
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atividade após a volta às aulas. Dessa vez, foi distribuída em rodadas, sendo nove ao 

total. Cada rodada apresentava quatro questões referentes a determinada disciplina, 

havendo desafios ao término das rodadas. O teor da segunda gincana foi mais teórico 

que o da antecessora, por se tratar de uma das últimas avaliações do ano letivo de 2020, 

mas despertou um engajamento superior dos alunos, principalmente, devido ao êxito da 

primeira gincana virtual. 

Em síntese, a plataforma utilizada foi o aplicativo Google Meet, e a prática teve 

caráter experimental, no intuito de verificar aspectos qualitativos da educação. O 

principal objetivo era observar questões que ultrapassam dados estatísticos; visando 

aplicar técnicas variadas em diferentes exercícios para conceituar o desempenho geral, 

característica que permeia a pesquisa qualitativa participativa, pois manifesta função 

diagnóstica. A partir da cooperação dos alunos, dados foram explorados e foi possível 

interpretar comportamentos, resultados e necessidades latentes de aprendizagem.  

Dessa forma, as duas gincanas configuram-se como mecanismos para um estudo 

de caso, em que os fenômenos educacionais foram dissecados e ajudaram a esclarecer 

decisões futuras a serem tomadas, resolvendo questionamentos e embasando discussões. 

O porquê da aplicação dessa metodologia está fundamentado na necessidade de 

aompanhamento dos alunos e, consequentemente, focando na melhoria e compreensão de 

todos os processos de ensino que devem ser mantidos ou precisam ser melhorados no 

período pandêmico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a realização da primeira gincana, houve uma discussão com todos os 

organizadores acerca das impressões. Foi relatado como cada professor encarou as 

respostas dos alunos e se o modelo proposto cumpriu o objetivo. Dentre as principais 

colocações, foi destacada a contribuição dos discentes de Letras na concepção, 

organização e mediação da proposta. Os docentes expuseram um fato recorrente no 

ensino básico: a falta de domínio com as novas tecnologias e ferramentas criativas. 

Apesar das constantes capacitações ofertadas no período pandêmico por diferentes 

instituições,  há uma dificuldade dos professores em lidar com tantas demandas, ao 

mesmo tempo que aprendem a manusear novas ferramentas. 
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As observações diante do desempenho dos alunos foram, em sua maioria, 

positivas. Foi percebido que muitos participantes responderam perguntas específicas 

com facilidade. Tal constatação serviu como uma devolutiva mais fidedigna que o 

próprio material escrito devolvido à escola, apesar de não revelar a situação de 100% 

dos alunos, apenas dos que participaram daquele momento. Na segunda gincana, os 

dados foram ainda melhores, pois o índice de participação foi superior e as questões 

tiveram maior embasamento teórico e                        não se pautaram em conhecimentos gerais, como 

algumas do primeiro momento. 

Sobre as interações, ficou nítido o envolvimento generalizado. As metodologias 

firmadas em competições e jogos geram uma maior empolgação e desejo participativo. 

A escola ofertou uma premiação às duas turmas que obtiveram a vitória nos dois 

encontros: o 9º e o 8º ano, respectivamente. Além disso, notou-se uma facilidade para 

realizar desafios de cunho artístico e expressivo, sendo encarados como essenciais num 

período com tão pouco contato, sendo articulados novos encontros virtuais voltados 

para o âmbito sociocultural para o novo ano letivo. Em resumo, as gincanas revisaram 

conteúdos, apresentaram novas propostas metodológicas e embasaram a detecção de 

novas necessidades a serem trabalhadas enquanto durar o ensino remoto, e, até mesmo, 

após ele. 

 

CONCLUSÕES 

O ensino remoto é um campo desafiador, todavia, pode se configurar como uma 

excelente oportunidade para construção de novas aprendizagens. Além disso, é preciso 

salientar que o engajamento dos profissionais do ensino é imprescindível, pois são eles 

que tornam isto possível. As gincanas abordadas no presente trabalho são um bom 

exemplo de que é possível construir e transmitir aprendizado no contexto do ensino 

remoto, porém como já foi discorrido, esta não é uma tarefa fácil, requer 

comprometimento, bem como uma busca constante por novas formas de "fazer". Ao 

professor cabe a importante tarefa de tornar o conhecimento palpável a seus alunos. 

Em suma, as diferentes disciplinas com seus distintos conteúdos e abordagens 

diferenciadas necessitam de modos específicos para se trabalhar em sala de aula, 

especialemente no contexto do ensino remoto, em que o processo de ensino-
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aprendizagem torna-se ainda mais complexo e desafiador. Nesse contexto, os 

educadores em questão empreenderam um esforço válido e significativo no sentido de 

fomentar aprendizagens significativas e duradouras. 

Por fim, a análise foi situacional e mostrou-se viável e efetiva por despertar 

interesse e participação, ao expor as múltiplas realidades do processo de ensino-

aprendizagem. Deve-se continuar a almejar mudanças no processo educativo, com o 

objetivo de transformar os alunos em protagonistas do próprio aprendizado. Torná-los 

mais engajados na prática de ensino, interessados no que o professor tem para transmitir 

e atuante em todo o processo de aprendizagem. O que se faz imprescindível para um 

contato mais estreito entre alunos e professores, mesmo no ensino remoto, é a 

construção de um ambiente de aprendizagem dinâmico e efetivo, no qual os alunos se 

sintam acolhidos, mesmo que em isolamento social. 
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GOOGLE EARTH E PADLET: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O ENSINO E 

APRENDIZAGEM EM TEMPOS DE PANDEMIA  
 

Marinalva Ferreira do Nascimento1; Zuleick de Almeida Lima2; Jorge Rodrigues Ataides Junior3 

 

INTRODUÇÃO 

O tempo emergencial de isolamento social em 2020, decorrente da disseminação 

mundial do vírus da Covid-19, impôs grandes desafios para o sistema educacional do 

Brasil. As escolas foram fechadas como medidas de contenção do vírus, permanecendo 

fechadas no início do ano letivo de 2021 na maioria dos estados, inclusive em Mato 

Grosso, que acatou as decisões da equipe de saúde e aguarda o melhor momento para o 

retorno presencial dos alunos.  

Essa situação afetou e continua afetando de maneira impactante na educação de 

milhões de brasileiros em todo o território nacional. Desse modo, os estados e municípios 

tem ofertado o ensino remoto como uma alternativa de minimizar os prejuízos na 

aprendizagem dos estudantes. As escolas e os professores tiveram que se adequar a um 

modelo de ensino do qual não estavam preparados e a residência dos docentes se 

transformaram em salas de aulas, com investimentos feitos por eles em computadores, 

câmeras e todos os apetrechos que pudessem levar o conhecimento até o aluno. Rothen, 

Nóbrega e Oliveira (2020, p. 02) apontam que: 

 

Desse modo, devido às restrições provocadas pelo distanciamento social, o 

presente momento se configura como tempo de experimentação e de abertura 

para novas rotinas pedagógicas que procuram atender, da melhor forma 

possível, às necessidades ocasionais, conciliando as ferramentas tecnológicas 

disponíveis, como é o caso do que se está denominando de Ensino Remoto. 

 

São inúmeros os desafios que se apresentam nessa nova modalidade de ensino não 

presencial. Podemos destacar o escancaramento das desigualdades sociais que barra o 

acesso de milhares de educandos às plataformas de ensino utilizadas pelos professores, 

em virtude de não possuírem os recursos necessários como internet, computadores e 

smartphones que os conectem com as aulas e materiais de estudos ofertados. Ali se 
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2 Especialista em Avaliação do Ensino e da Aprendizagem; Escola Estadual Juscelino Kubitscheck de 

Oliveira, zuleick.almeida.lima@gmail.com  
3 Graduando do curso de Licenciatura em Geografia/UFMT, jorgejjataides@gmail.com  
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materializa de forma contundente a exclusão educacional, pois, na rede pública, uma 

parcela significativa de alunos tiveram que estudar sozinhos em casa através de material 

impresso, enquanto na rede privada, os impactos foram bem menores, sendo usados 

outros recursos, como o tecnológico. 

Diante do exposto, o professor trabalha com um número reduzido de alunos nas 

plataformas e, às vezes, apresenta sentimentos de frustração porque sabe que muitos dos 

seus alunos não estão recebendo diariamente as orientações e explicação dos conteúdos. 

Os docentes lidam com esses sentimentos e, a cada planejamento realizado, aumenta o 

desejo de que o controle da pandemia e a imunização de toda a população aconteça o 

quanto antes, pois somente assim poderemos ter todos os alunos presentes de maneira 

segura nas escolas. 

Enquanto isso não ocorre, seguimos nossa jornada de trabalho procurando sempre 

nos apropriarmos de metodologias que tornam esse momento crítico o mais leve possível, 

sem, contudo, deixar obviamente de buscar maneiras em promover a aprendizagem. 

Dessa forma, os trabalhos em parcerias são fundamentais, pois, além de motivar os 

alunos, torna-os mais participativos e engajados nas atividades propostas. Foi nesse 

contexto que as professoras de Geografia e Língua Portuguesa tiveram a ideia de utilizar 

alguns recursos tecnológicos como o Google Earth e o Padlet, que é um mural digital 

interativo, colaborativo e o Wordwall, que é uma ferramenta que entre outras coisas 

permite a criação de quizes em forma de jogos.  

O trabalho que iremos apresentar ocorreu nas turmas de 3º ano do Ensino Médio 

da Escola Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Município de Nova 

Xavantina/MT, envolvendo o conteúdo Guerra Fria e teve como objetivo principal 

explorar diversos recursos tecnológicos para tornar a aula mais dinâmica, motivar os 

alunos a terminaram o ano de 2020 e verificar se o uso da tecnologia é capaz de atingir a 

esses objetivos, além obviamente, de promover uma aprendizagem mais significativa para 

os educandos. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O momento em que estamos vivenciando apresenta a tecnologia em todos os 

aspectos da sociedade, seja no agronegócio, na indústria, na vida social e cotidiana, como 
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também na esfera educacional. Através da internet, ocorrem movimentações financeiras, 

culturais e um fluxo gigantesco de informações e conhecimento disponíveis a todos com 

acesso às redes. Nessa perspectiva, percebemos que no sistema de ensino, com o atual 

público já não é possível um ensino tradicional, desconexo do universo tecnológico no 

qual estamos inseridos. 

 

Não há dúvidas de que as novas tecnologias de comunicação e informação 

trouxeram mudanças consideráveis e positivas para a educação. Vídeos, 

programas educativos, softwares diferenciados transformam a realidade da 

sala de aula tradicional, dinamizam o espaço de ensino-aprendizagem, onde, 

anteriormente, predominava a lousa, o giz, o livro e a voz do professor 

(KENSKI, 2012, p. 46). 

 

O processo de globalização devido o aparato da tecnologia de informação e 

comunicação tem provocado mudanças acentuadas na sociedade e, nos últimos meses, de 

forma bastante significativa no sistema educacional de ensino. Nesse sentido, embora a 

tecnologia tenha estado cada vez mais presente nos ambientes escolares, ninguém 

imaginava que, de uma hora para outra, iria se implantar uma medida emergencial com 

aulas acontecendo no ensino remoto em decorrência da Covid-19. Na visão de Moreira, 

Henriques e Barros (2020, p.352) 

Com efeito, a suspensão das atividades letivas presenciais, por todo o mundo, 

gerou a obrigatoriedade dos professores e estudantes migrarem para a realidade 

online, transferindo e transpondo metodologias e práticas pedagógicas típicas 

dos territórios físicos de aprendizagem, naquilo que tem sido designado por 

ensino remoto de emergência. 

 

Pelas lentes de Brito e Purificação (2015, p. 38), as tecnologias nas salas de aulas 

não devem se constituir apenas como uma novidade para mascarar os problemas 

existentes. As autoras defendem que os professores devem compreender e aceitar que as 

mudanças tecnológicas oportunizam os instrumentos importantes para respondermos bem 

à exigência qualitativa e quantitativa da educação. 

Por essa razão, são inúmeros os desafios enfrentados pelos docentes no que 

concerne apreender esse universo digital e incorporá-lo em sua prática.  Ao mesmo tempo, 

tornando essa ação prazerosa e instigante para o aluno não apenas no campo da novidade, 

mas sobretudo que esse educando construa, através do assunto trabalhado, o 

conhecimento. De acordo com Pischetola (2016, p. 63): 

Em suma, quando houver um interesse pessoal, uma curiosidade inicial do 

jovem ou um engajamento prazeroso com as atividades propostas, não será 
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preciso convencê-lo a iniciar ou permanecer em uma atividade, porque já 

estarão presentes os rudimentos que impulsionam a motivação intrínseca. 

 

É evidente que a tecnologia por si só não promoverá as mudanças esperadas. 

Entretanto, a maneira como aplicá-la e a condução de todo o planejamento realizado pelo 

professor, certamente, aumentará as possibilidades em atingir os objetivos propostos. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia aplicada está pautada em uma pesquisa exploratória que busca a 

aplicação de recursos tecnológicos em turmas de alunos dos 3º anos do Ensino Médio, 

com o fito de comparar o engajamento, o interesse e aprendizagem dos alunos sobre os 

recursos tecnológicos nesse período pandêmico.  

Dessa maneira, coube ao professor se adaptar a essa nova realidade de ensino 

remoto e procurar os meios mais adequados para desenvolver o seu trabalho. Agora mais 

do que nunca se exige do docente as habilidades de ser um motivador, de inspirar e tornar 

sua aula envolvente. Sendo assim, através de uma proposta interdisciplinar entre 

Geografia e Língua Portuguesa com uso de algumas ferramentas como Padlet, Google 

Earth, charges, tirinhas e Wordwall tornaram a sequência didática planejada para o 

conteúdo Guerra Fria bastante promissora e instigante. 

Em um primeiro momento, foi realizada uma sondagem com os alunos a respeito 

do que eles entendiam sobre o conceito de Geopolítica e, após a discussão, foi feita uma 

“viagem” através do Google Earth, onde foram visitadas as áreas de países de 

abrangência Socialista e Capitalista. Observamos a proximidade de Cuba com os Estados 

Unidos e destacamos a crise dos mísseis envolvendo os dois países. Toda a discussão 

sobre o assunto foi desenvolvida usando esse recurso mostrado na imagem abaixo, em 

duas aulas. 

 

Figura 01: Viajando através do Google Earth. 
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Fonte: Google Earth (2021). 

 

Posteriormente, os alunos tiveram que realizar algumas atividades no Padlet, que 

é um mural digital colaborativo e interativo. As atividades estavam voltadas à leitura e à 

interpretação de charges/tirinha da Mafalda a respeito do assunto Guerra Fria.  

 

Figura 02: Atividade no mural Padlet. 

 

Fonte: Própria (2021). 

 

No Padlet, os alunos tiveram que fazer a devolutiva das atividades de forma 

escrita, com uso do Podcast e vídeos curtos gravados por eles. Além dessas atividades, 

os alunos desenvolveram produções de um texto dissertativo-argumentativo sobre o 

conteúdo trabalhado, “Guerra Fria”. 
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Para finalizar, os alunos puderam participar de uma atividade em forma de quiz na 

plataforma Wordwall, planejada para descontração, revisão do conteúdo trabalhado e 

verificação da aprendizagem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A experiência metodológica pensada para desenvolver com os educandos dos 3º 

anos do Ensino Médio foi bastante instigante e desafiadora. Notamos que a prática 

desenvolvida atingiu os objetivos propostos, tendo em vista que, para a coleta dos 

resultados, foram organizadas rodas de conversa na plataforma de ensino visando a 

avaliação dos pontos positivos/negativos através do uso das ferramentas digitais, bem 

como do trabalho interdisciplinar. Sobre essa questão, apesar do número reduzido de 

alunos nas aulas remotas, os docentes gostaram muito, achando interativo e leve. Além 

disso, relatando que aprenderam mais com a metodologia aplicada do que com o modo 

tradicional de ensino, pois se sentiram produtores do próprio conhecimento. 

Os alunos foram avaliados através da maneira como participaram das aulas, ou 

seja, pela motivação, pelo interesse, pela participação em relação às discussões sobre a 

temática da Guerra Fria. Outro aspecto importante da avaliação foi as atividades 

desenvolvidas no Padlet, na parte da escrita, e dos podcasts, na oralidade. Além dos 

vídeos gravados e na produção textual. Por último, foi desenvolvido um quiz em forma 

de game, através da plataforma Wordwall com perguntas e respostas a respeito da 

temática abordada. 

 

CONCLUSÕES 

Nesse trabalho, percebeu-se que a tecnologia possibilita uma participação mais 

efetiva do educando no processo de ensino-aprendizagem, na medida em que existe a 

demonstração dos interesses em participar e realizar as atividades propostas. Ao 

compararmos a postura desses alunos em aulas expositivas com uso exclusivo de slides e 

aulas em que eles puderam ser inseridos e, literalmente, incorporados pela tecnologia com 

o uso do Google Earth que lhes permitiram uma viagem pelo universo do Capitalismo e 

Socialismo em tempos de Guerra Fria, notamos um rendimento positivo na oralidade, 

através dos apontamentos feitos pelos próprios educandos, na realização de atividades no 

Padlet, bem como a produção de texto dissertativo-argumentativo solicitado ao final da 
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sequência didática. 

É válido salientar que mudar uma realidade de ensino de uma hora para outra 

requer novas políticas públicas de capacitação docente, voltadas para uma formação 

digital que permita aos alunos um ensino-aprendizagem de qualidade. Além disso, não 

devemos esquecer do grande número de educandos que estão à margem desse processo 

de ensino, por não possuir os equipamentos tecnológicos necessários, sendo, portanto, 

excluídos e afetados de maneira significativa no ensino on-line. 
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INVESTIGAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES NO ENSINO REMOTO DE 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 
          

Monique Schulz-Fontoura1; Carla Rênes de Alencar Machado2  
           

INTRODUÇÃO 

Em meio a pandemia de COVID-19, o distanciamento social e o fechamento das 

escolas, a alternativa encontrada para seguir com o ano letivo foi o ensino remoto 

emergencial (BRASIL, 2020). Esse formato de ensino se caracteriza por forte mediação 

tecnológica, constituindo um grande desafio tanto às instituições de ensino, pois perpassa 

desde o mapeamento do acesso à internet até alternativas que incluam a todos, quanto aos 

estudantes e educadores, que precisaram ressignificar suas concepções de ensino-

aprendizagem. 

Assim, perante a esse desafio, devemos ser reticentes ao admitir que o momento 

educacional brasileiro  não se constitui da exata transposição do ensino presencial para o 

ensino remoto, mas da construção de um ensino remoto emergencial que seja inclusivo e 

amplie possibilidades de aprendizagem, desenvolvendo competências cognitivas, 

interpessoais e intrapessoais (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2012). 

Diante do contexto pandêmico vivido em 2020, evidenciou-se a necessidade de 

compreender quais estratégias de ensino remoto podem contribuir para um maior 

interesse e aprendizado por parte dos educandos, visto que na modalidade assíncrona, por 

vezes, os recursos educativos são pouco explorados e podem resultar em falta de 

engajamento, motivação e participação nas atividade acadêmicas.  

Dessa forma, esse trabalho teve como objetivo investigar práticas pedagógicas 

capazes de trazer engajamento e desenvolver habilidades fundamentais, como autonomia, 

criatividade, colaboração, resolução de conflitos, comunicação e metacognição.  

Acreditamos que novas abordagens pedagógicas que se preocupem com o 

desenvolvimento dessas habilidades, não somente contribuem para a aprendizagem, 

como também estimulam o interesse do estudante pela escola, combatendo a evasão 

escolar, especialmente considerando o momento delicado do isolamento social. 

 
1 Ciências da Natureza, Escola Sesc de Ensino Médio, mfontoura@escolasesc.com.br  
2 Ciências da Natureza, Escola Sesc de Ensino Médio, crenes@escolasesc.com.br  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O formato da educação a distância (EAD)  é caracterizado pela mudança na 

concepção espacial e temporal entre o aprendiz e o docente, com mediação de recursos 

tecnológicos e midiáticos. Diversas configurações de ensino a distância convivem hoje 

no cenário educacional mundial, desde o formato de ensino remoto, feito de forma virtual 

e exclusivamente síncrona (comunicação em tempo real), passando pelo remoto com 

divisão em síncrono e assíncrono (sem necessidade de conexão simultânea) até o ensino 

exclusivamente assíncrono, o que caracteriza a educação a distância, de fato (FILATRO, 

2018). 

Então, considerando o importante papel da escola como espaço de fomento à 

aprendizagem e às interações sociais, a educação a distância traz a necessidade de 

trabalhar com formatos adicionais e multimodais,  que tenham como premissas 

fundamentais o diálogo com os domínios conceituais, epistêmicos e sociais do 

conhecimento e o estímulo às interações em um espaço-tempo diferente. 

Dentre tantos desafios da implementação do ensino a distância e do remoto 

emergencial como soluções para o cenário de pandemia, um deles foi a dificuldade que 

os estudantes também encontraram na nova rotina com espaço e tempo diferentes do que 

foi vivenciado por toda a trajetória escolar, além da reinvenção das atribuições dos 

professores na nova dinâmica de ensino. 

De acordo com Moran (2017), ensinar em um mundo conectado exige mudar o 

paradigma educativo, que tem foco no protagonismo docente e no currículo tradicional. 

É necessário alinhar metodologias e propósitos nas ações educativas, que façam da escola 

um lugar  mais dinâmico, mais flexível, com maior protagonismo estudantil,  

ressignificando o seu papel quanto à aprendizagem para a vida. Novas competências 

precisam ser desenvolvidas na escola e não mais apenas a transmissão dos conteúdos 

acadêmicos, dentre elas destacam-se a autonomia, a solução de problemas complexos, a 

comunicação, a aprendizagem colaborativa e entre outras (NATIONAL RESEARCH 

COUNCIL, 2012). 

Diante dos desafios do âmbito escolar gerados pela pandemia de Covid-19, 

evidencia-se a necessidade de compreender como o ensino Remoto pode contribuir para 
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um maior interesse, engajamento e aprendizado por parte dos educandos. 

Assim, a presente pesquisa teve como objetivo investigar estratégias pedagógicas 

no âmbito do ensino remoto assíncrono que contribuam para o desenvolvimento de 

habilidades como autonomia, criatividade, trabalho em equipe e protagonismo estudantil, 

estimulando o engajamento e evitando, também, a evasão escolar.  

 

METODOLOGIA 

Este trabalho teve natureza qualitativa, cuja escolha metodológica de coleta de 

dados foi uma adaptação da observação participante, e foi desenvolvido por uma equipe 

interdisciplinar composta por professores-pesquisadores habilitados em Biologia, Física 

e  Química.  (MINAYO, 1994; QUEIROZ et al., 2007). 

As ações de pesquisa desenvolvidas aconteceram com 159 estudantes do 1º ano 

do Ensino Médio da Escola Sesc de Ensino Médio, na modalidade de Ensino Remoto 

Emergencial, no ano de 2020, em uma disciplina de currículo flexível denominada 

Ciências da Natureza, que oportunizava o desenvolvimento de ações interdisciplinares e 

inovadoras.  

Para estruturar propostas pedagógicas em contexto remoto e investigar o 

engajamento dos estudantes, partimos do pressuposto de que, primeiramente, deveríamos 

descobrir quais temáticas eram de interesse de estudo dos estudantes. Um dos temas que 

surgiu a partir dessa pesquisa foi sustentabilidade, especificamente, Moradias 

Sustentáveis. Com o tema definido, o próximo passo foi delinear a estratégia didática, 

dividida em duas etapas, as quais foram identificadas por Etapa 1 e Etapa 2.  

Na Etapa 1, produzimos uma videoaula sobre Moradias Sustentáveis, 

contextualizando o tema aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela 

Organização das Nações Unidades (ONU). Na Etapa 2, os estudantes foram conduzidos 

a formar equipes de até cinco integrantes, independente das turmas a que pertenciam, cujo 

encontro e formação dos grupos se deu por meio de um fórum coletivo mediado pelos 

professores. Em seguida, foi proposto a cada equipe o desafio de elaborar um projeto de 

moradia sustentável, seguindo critérios específicos, com base nos conhecimentos 

aprendidos na etapa 1 e fruto de pesquisas autônomas, que se consolidariam em um 

relatório e uma propaganda comercial. O prazo inicialmente estipulado foi de duas 
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semanas. 

Ao final do processo, foi solicitado que os estudantes respondessem um 

questionário de pesquisa eletrônico pelo aplicativo Google forms com perguntas fechadas 

e abertas sobre a experiência pedagógica com foco na metacognição, investigando seu 

interesse pelo tema, sua opinião sobre a realização do trabalho em grupo e quais 

habilidades eles acreditavam ter desenvolvido. Por se tratar de uma ação remota com um 

número elevado de estudantes que possuíam dificuldades de acesso tecnológico, o uso do 

questionário se mostrou um meio acessível de investigação para complementar as 

observações feitas pelos pesquisadores.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os dados observados pelos professores-pesquisadores foram organizados e 

analisados em conjunto com as informações obtidas pelos questionários. Este último 

instrumento de coleta de dados contou com 116 respostas, e não a totalidade dos 

estudantes, já que era de caráter voluntário. A seguir, destacamos as principais reflexões 

fruto da análise dos dados:  

De início, é importante salientar o contexto do grupo que foi foco desta pesquisa: 

estudantes que iniciavam seu Ensino Médio em uma escola residência de referência no 

país (com parte dos estudantes sendo residentes e parte sendo externos) e que tiveram a 

oportunidade de convivência presencial por apenas uma semana. Com o fechamento das 

escolas, novas estratégias pedagógicas tiveram de ser pensadas e os estudantes, por sua 

vez, demonstravam frustração por não vivenciarem a experiência pela qual tanto criaram 

expectativas. 

A proposta de realizar um trabalho colaborativo em formato remoto e em modelo 

assíncrono, nessa perspectiva, se mostrou com grande potencial, ao mesmo tempo que 

muito desafiador. Uma estratégia bem sucedida durante o processo foi dar aos estudantes 

a possibilidade de escolha da temática sobre sustentabilidade, o que trouxe o engajamento 

necessário para superar os desafios de um trabalho em grupo totalmente à distância.  

Outro aspecto positivo a destacar foi com relação ao planejamento detalhado da 

estratégia pedagógica e do tempo necessário, embora flexível, para realizar as ações, já 

que a dinâmica de interação entre pares no ensino remoto é totalmente diferente daquela 
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que ocorre no presencial. Ao final das atividades, os estudantes relataram que a 

flexibilidade de tempo de entrega do projeto, o qual precisou ser prorrogado, foi 

importante para não desmotivá-los perante as dificuldades que apareceram. Durante esse 

percurso, o contato de forma afetiva e não intimidadora com os estudantes que não haviam 

cumprido as tarefas foi essencial e fez com que a maioria produzisse e enviasse trabalhos 

de excelente qualidade.  

Com relação à formação dos grupos cuja comunicação se deu pelo fórum, 

entendemos ter sido uma boa estratégia em consonância com a possibilidade de 

estudantes de turmas diferentes trabalharem juntos. Esse diálogo oportunizou estimular a 

autonomia do estudante e permitiu que eles conhecessem outros colegas. A mediação 

docente, por sua vez, foi importante para auxiliar aqueles com dificuldade de 

relacionamento ou comunicação.  

Na tentativa de compreender o impacto da ação educativa em questão, nossa 

análise foi complementada pelos dados do questionário, que investigava, principalmente, 

aspectos relativos à metacognição. A seguir, apresentamos alguns resultados relevantes.  

A primeira pergunta do questionário de pesquisa quis investigar, de forma geral, 

se a atividade pedagógica potencializou o interesse dos estudantes pela temática 

ambiental. Os resultados obtidos - 90% afirmaram que sim - vão ao encontro das nossas 

observações sobre a influência da escolha do tema no engajamento dos estudantes 

(FARIA e VAZ, 2019). 

Na segunda pergunta, buscamos avaliar qual foi a influência que a estratégia 

didática colaborativa teve no aprendizado de cada um. Nosso intuito, nesta investigação, 

foi buscar a compreensão, ainda que de modo principiante, sobre como os estudantes 

relacionavam o trabalho em grupo e seu aprendizado em uma situação tão desafiadora 

como o ensino remoto.  De acordo com as respostas, 94% dos estudantes consideraram 

que a atividade colaborativa contribuiu positivamente. Trabalhar em grupo exige 

superação de desafios e, nesse aspecto, a proposição de um trabalho em grupo em um 

momento em que o convívio social foi tão amplamente afetado pode ter sido um gatilho 

positivo de crescimento individual desses jovens (MORAN, 2017). 

  Apesar dos resultados positivos, é importante destacar a heterogeneidade existente 

em um grupo escolar, de maneira que o trabalho em grupo afeta de forma diferente cada 
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um deles, sendo ora mais instigador, ora mais desafiador ou até mesmo complicador. 

Alguns dos diversos desafios atrelados a ações colaborativas, como aprender a trabalhar 

em equipe e resolver problemas, comunicar-se de modo efetivo e saber usar a criatividade 

são habilidades fundamentais para a convivência em sociedade (BENDER, 2015). 

 Pensando nisso, elencamos três habilidades das muitas que consideramos 

protagonistas em uma ação colaborativa e solicitamos que os estudantes indicassem se, 

na opinião deles, a ação pedagógica que haviam vivenciado tinha desenvolvido cada uma 

delas. Para a maioria deles, habilidades como trabalho em equipe, comunicação e 

desenvolvimento de criatividade foram estimuladas durante as aulas: 75% reconheceram 

o desenvolvimento do trabalho em equipe, 73% acreditaram desenvolver maior 

habilidade em comunicar-se e 78% relataram desenvolver a criatividade na experiência 

pedagógica vivenciada. 

Com base nesses resultados, tivemos oportunidade de identificar estudantes que 

apresentaram dificuldades relativas ao convívio em grupo e de traçar estratégias para 

ajudá-los. Essas ações priorizavam, sempre que possível, a mediação personalizada para 

o desenvolvimento de habilidades que vão além do saber curricular, superando muitas 

barreiras relacionadas ao ensino remoto. 

 

CONCLUSÕES 

  O educador que busca transformar o processo educativo em experiências 

pedagógicas significativas precisa investigar constantemente sua prática para identificar 

aspectos relevantes que indiquem quais estratégias foram bem-sucedidas, quais 

necessitam de ajustes e quais devem ser descartadas. Considerando o contexto de um 

ensino remoto no qual a interação entre pares foi limitada, o acompanhamento e mediação 

do processos foi fundamental para que pudéssemos estabelecer e manter vínculos de 

afeto, engajamento e aprendizado.  

As estratégias pedagógicas escolhidas para o desenvolvimento das habilidades nas 

aulas de Ciências da Natureza, tais como oportunizar a autonomia para a escolha do tema 

e do grupo de trabalho, mostraram-se significativas para o engajamento. Adicionalmente, 

as habilidades de colaboração, criatividade, entre outras, também foram reconhecidas 

pelos alunos. 
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Nesse sentido, entendemos que a pesquisa desenvolvida traz resultados relevantes 

e potencializa reflexões sobre os desafios do ensino remoto e do distanciamento  social 

imposto pela pandemia. Não obstante, identificamos serem necessárias investigações 

sobre o cenário educacional atual que tragam subsídios para o uso de abordagens 

pedagógicas que protagonizem a interação social e o engajamento como fomento e 

alicerce da aprendizagem. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BENDER, W. N. Aprendizagem baseada em projetos: educação diferenciada para o 

século XXI. Penso Editora, 2015. 

 

BRASIL. MEC. Portaria n.º 544, 16 de junho de 2020. Dispõe sobre a substituição das 

aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do 

novo coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, 

nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020.  

 

FARIA, A. F.; VAZ, A. M. Engajamento de estudantes em investigação escolar sobre 

circuitos elétricos simples. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (Belo Horizonte), 

v. 21, 2019. 

 

FILATRO, A. Como preparar conteúdos para EAD. Saraiva Educação SA, 2018. 

       

MINAYO M.C.S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 3.ed. São 

Paulo-Rio de Janeiro: Hucitec-abrasco, 1994.  

 

MORAN, J. M.. Como transformar nossas escolas. Educação, v. 3, p. 63-91, 2017.  

 

NATIONAL RESEARCH COUNCIL et al. Education for life and work: Developing 

transferable knowledge and skills in the 21st century. National Academies Press, 2012. 

 

QUEIROZ, D. T.; VALL, J; ALVES E SOUZA, A.M.; VIEIRA, N.F.C. Observação 

participante na pesquisa qualitativa: conceitos e aplicações na área da saúde. R Enferm 

UERJ, Rio de Janeiro, 2007 abr/jun; 15(2):276-83. 

 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

JUVENTUDES ESCOLARES EM TEMPOS PANDÊMICOS: O QUE DIZEM 

ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO SOBRE O ENSINO REMOTO 
 

Luiz Paulo da Silva Soares1; Rafael Lachnit da Silva2; Vânia Alves Martins Chaigar3 

 
INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar algumas notas sobre o projeto de 

pesquisa titulado “Juventudes (Escolares) em tempos de afastamento social: estudos de 

casos na cidade do Rio Grande/RS”, que se encontra em fase inicial de desenvolvimento. 

Este projeto é desenvolvido no âmbito da linha de pesquisa Redes de Cultura, Estética e 

Formação na/da Cidade – RECIDADE, do Núcleo de Pesquisa e Extensão Educação e 

Memória – EDUCAMEMÓRIA CNPq, lotado no Instituto de Educação da Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG. A pesquisa tem como proposta evidenciar narrativas de 

estudantes secundaristas quanto ao ensino remoto, desenvolvido em território nacional no 

ano de 2020, em função da pandemia da Covid-19, que nos impôs o isolamento social, 

além de compreender algumas consequências em suas vivências, aprendizagens, 

sentimentos, experiências e relações sociais cotidianas. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A partir do afastamento social, provocado pela pandemia da Covid-19, os 

professores e estudantes passaram a trabalhar e estudar de forma remota. Os governos 

realizaram convênios com empresas privadas para disponibilizar plataformas e 

aplicativos à educação on-line, com o intuito de que o ensino tivesse continuidade. Nesse 

contexto, muitos professores precisaram aprender como utilizar as tecnologias a seu 

favor, para tentar não prejudicar o aprendizado dos estudantes mais do que a pandemia já 

havia proporcionado.  

O espaço escolar deixou de ser utilizado pela comunidade e o ensino, até então 

presencial, migrou para as telas onde predomina a “estética do liso” (HAN, 2019), uma 

estética pretensamente asséptica e neutra, no qual o professor é visto como mediador tão 

somente. Apesar disso, impôs-se como uma possibilidade de promoção de outros tipos de 

 
1 Doutorando em História – PPGH/UFPEL, Esc. Est. Ens. Médio Dr. Augusto Duprat, 

luizsoaresrg@gmail.com  
2 Licenciando em História, Universidade Federal do Rio Grande – FURG, raladsilv@gmail.com  
3 Doutora em Educação, Universidade Federal do Rio Grande – FURG, vchaigar@gmail.com 
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aprendizagens entre professores e alunos, que tiveram que reinventar a prática pedagógica 

e ressignificar sentidos de ensinar e aprender. 

Cabe destacar que o contexto de crise sanitária é potencializado pela crise política, 

pois “desde a década de 1980 – à medida que o neoliberalismo foi se impondo como a 

versão dominante do capitalismo e este se foi sujeitando mais e mais à lógica do sector 

financeiro –, o mundo tem vivido em permanente estado de crise” (SOUSA SANTOS, 

2020, p. 5). Nesse sentido, a educação e a escola, de maneira especial, foram submetidas 

a lógicas liberais que se impõem e refletem inclusive em documentos e legislações 

brasileiras, respaldando a imiscuidade do privado/mercado na coisa pública, que a tem 

precarizado com o consentimento do Estado. Para Saviani (2020): 

 

A impressão é que, em lugar do princípio que figura nas constituições, segundo 

o qual a educação é direito de todos e dever do Estado, adota-se a diretriz 

contrária: a educação passa a ser dever de todos e direito do Estado. Com 

efeito, o Estado se mantém como regulador, como aquele que controla, pela 

avaliação, a educação, mas transfere para a “sociedade” as responsabilidades 

pela sua manutenção e pela garantia de sua qualidade. (SAVIANI, 2020, p. 4). 

 

A sociedade como um todo é afetada, mas são as crianças e os jovens que mais 

diretamente são impactados. Temos hoje no país a vigência de uma PEC (241/16) que 

congelou por 20 anos os gastos públicos com educação. Políticas de inclusão também 

foram afetadas e, inclusive, questionadas por setores defensores da meritocracia. 

Juventudes comprimidas entre a precariedade econômica e a dificuldade de estudar 

plenamente passaram a ser responsabilizadas pelo ‘insucesso’ em sua formação. O 

fenômeno da uberização alcança outras direções e a vida social por inteira se precariza 

para grandes contigentes de brasileiros, entre eles juventudes, para as quais estendemos 

nosso interesse e compromisso acadêmico. 

 

METODOLOGIA 

A presente pesquisa é quali-quantitativa, de catáter exploratório, consistindo em 

estudos de casos distintos no município do Rio Grande (RS), que fica no sul do Brasil. 

Para realizar o levantamento do material empírico, utilizou-se como instrumento o 

formulário Google, com quarenta e quatro (44) questões semiestruturadas, de ordem 

objetiva e dissertativas e aplicadas de forma remota, junto a estudantes do 3º ano de duas 

escolas estaduais. Cabe frisar que a ideia inicial era que todos os estudantes do ensino 
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médio público estadual pudessem responder ao instrumento de pesquisa. No entanto, 

devido a dificuldades, impostas pelo modo de ensino adotado pela Secretaria de Educação 

do Estado do Rio Grande do Sul, inviabilizou-se que um número maior de escolas pudesse 

ser atingido. A pesquisa terá continuidade em 2021, visando realizar um mapeamento do 

ensino remoto nas escolas da cidade e, a partir do que já levantamos, reorganizá-la face 

as rápidas alterações que este tempo-espaço pandêmico vem provocando, sobretudo em 

relação a crianças e jovens estudantes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente, é necessário frisar que esta pesquisa busca expor a percepção de 

estudantes do 3º ano do Ensino Médio da Cidade do Rio Grande, no que tange ao ensino 

remoto adotado pelas escolas estaduais gaúchas, durante o contexto pandêmico em 2020.  

Sobre os estudantes, foi constatado, através da análise do instrumento utilizado 

para realizar a coleta de dados, que a faixa etária dos mesmos está centrada entre 15 e 20 

anos, sendo que não há paridade entre meninos (37,1%) e meninas (62,9%). Os estudantes 

responderam sobre a forma como o ensino estava sendo colocado em prática na sua 

instituição, visto que muitas escolas estavam praticando o chamado ensino híbrido4. No 

gráfico abaixo, é possível perceber a maneira como os estudantes pesquisados acessavam 

o material disponibilizado pelos professores. 

 

Figura 01: De que forma o ensino tem acontecido na instituição que estás matriculado? 

 
Fonte: Dados catalogados pelos autores (2021). 

 

Fica evidente que o ensino remoto foi a modalidade encontrada pelos governantes, 

 
4 Entende-se por ensino híbrido aquele no qual existe uma parcela de tempo trabalhada de forma remota e 

outra de forma presencial. 
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para que os estudantes e professores não ficassem em casa sem realizar suas atividades 

escolares, conforme pudemos perceber no gráfico acima, que aborda o modo como os 

alunos acessavam ao ensino naquele momento.  

Ao serem indagados sobre o acompanhamento das aulas remotas, fossem elas 

síncronas ou assíncronas, os estudantes responderam conforme evidenciamos no gráfico 

02. 

Figura 02:Você está conseguindo acompanhar as aulas remotas? 

 
Fonte: Dados catalogados pelos autores (2021). 

 

No gráfico anterior, é possível perceber que uma parcela considerável dos 

estudantes consegue acompanhar as aulas remotas de forma parcial, enquanto que a 

mesma proporção, 42,9% dos pesqusiados, acompanham o que esta sendo proposto pelo 

professor. Ainda assim, 14,3% não estavam conseguindo seguir as aulas remotas naquele 

momento, em função de diferentes motivos, como falta de equipamento eletrônico – 

computador ou celular – de acesso e/ou internet internitente, bandas latgas limitadas, entre 

outros fatores. Indagados se sabiam sobre colegas que não estavam conseguindo 

acompanhar as aulas, 57,1% dos pesquisados afirmaram positivamente. De todo modo, 

menos da metade deles estava sendo contemplada com a forma de ensino proposta. 

Perguntamos também aos estudantes sobre os recursos tecnológicos que os 

mesmos utilizavam para ter acesso às aulas remotas. O gráfico abaixo exemplifica a 

variedade de equipamentos utilizados, sendo que o mais empregado foi o celular.  

 

Figura 03: Através de qual equipamento tecnológio você acessa aos materiais e as aulas remotas?.
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Fonte: Dados catalogados pelos autores (2021). 

 

Os números não desmentem o que dados empíricos e depoimentos de professores 

conhecidos já haviam atestado. A maioria dos estudantes participa por plataformas 

móveis, especialmente atavés dos celulares que equivalem a 74,3% deles o que aponta 

para a dificuldade de o ensino remoto acontecer; apenas 31,4% possui computador 

próprio. Embora o governo do estado do Rio Grande do Sul tenha disponibilizado internet 

gratuíta, através de um convênio com operadora de telefonia móvel, nem todos os 

estudantes atendidos pela rede pública estadual gaúcha possuem equipamentos 

tecnológicos próprios. Vide a figura 03 que corrobora essa afirmação; os estudantes 

pontuaram que utilizam celular ou computador de outra pessoa. Os dados juntos somam 

quase 15% do grupo pesquisado. 

 

CONCLUSÕES 

 

Neste pequeno recorte que se detém especificamente em condições de acesso ao 

ensino remoto, em se tratando de jovens estudantes do 3º ano do Ensino Médio público, 

refletimos que se encontra em disparidade em relação a outros jovens do ensino privado, 

por exemplo, cujas condições econômicas e suporte tecnológico não são problemas a 

serem enfrentados. Estudos preliminares já apontam grandes defasagens desses 

estudantes e preocupam na retomada da escola pós-pandemia. Em 2020, uma pesquisa 

envolvendo jovens de todos os estados e o Distrito Federal apontava que 28% dos jovens 

apresentava intenção de abandonar os estudos, tanto na escola, quanto na universidade, 

quando essas reabrissem (AGÊNCIA BRASIL, 2020). O fato foi corroborado pela 

enorme evasão na realização do último Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 

segundo mostra dados de 17 e 24 de janeiro de 2021, quando foram realizadas as provas. 

No primeiro dia, 51,5% deixou de comparecer às provas de Linguagem, Ciências 

Humanas e Redação e, no segundo, 55,3% evadiram do exame de Matemática e Ciências 

031%

011%

074%

003%

003%

Computador próprio

Computador de outra pessoa
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da Natureza (OLIVEIRA, 2021). 

Embora o nosso estudo ocorra em uma escala municipal e esteja ainda incompleto, 

compreendemos que é um fenômeno que alcança de forma “fulminante” juventudes 

brasileiras. Temos, do ponto de vista demográfico, a maior quantidade de população 

jovem no país, o que significa um enorme patrimônio e que está a merecer políticas 

públicas de amparo e formação e, no momento, mitigadoras. É essa mesma juventude que 

no contexto da pandemia mais sofre de desemprego. Os números apresentados pelo IBGE 

(PNAD Contínua), no primeiro semestre de 2020, já indicavam que o índice de 

desempregados entre jovens (18 a 24 anos) era de 27,1%; muito superior aos 12,2% da 

média brasileira na época (AGÊNCIA BRASIL, 15/5/2020). Se somarmos as dificuldade 

em relação à manutenção dos estudos no período, vemos que o país tem uma enorme 

dívida com suas juventudes, e a educação uma tarefa urgente a desempenhar, sendo que 

a primeira parece ser mantê-los em suas fileiras, como estudantes. 
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LUDICIDADE NO ENSINO REMOTO: GAMIFICAÇÃO DO ENSINO-

APRENDIZAGEM EM TEMPOS DE PANDEMIA. 
          

Alexandre de Sousa Jr.1 

            

INTRODUÇÃO 

Este estudo tem por objetivo analisar as potencialidades do lúdico no processo de 

ensino-aprendizagem nas séries finais da educação básica, buscando compreender o ato 

de jogar, seus usos como ferramenta didática e sua relação com as competências 

curriculares gerais e específicas da área das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. A 

metodologia adotada se fundamenta nos princípios da ludificação, também chamada de 

gamificação, consistindo na aplicação de mecânicas e características de jogos para 

envolver e motivar comportamentos que facilitem o aprendizado em situações problema, 

nem sempre restritas aos jogos. Esta análise se dá à luz da pedagogia histórico-crítica 

conforme Saviani (1999) e Porto (2002), além de tomar como referência os escritos de 

Wallon (1981), Freire (1996), Huizinga (2000), Certeau (2003), Luckesi (2014) e Bacich 

& Moran (2018), procurando compreender que atividade lúdica e ludicidade se 

complementam, estão imbricadas, mas não são a mesma coisa. Este trabalho buscou 

reunir dados qualitativos e quantitativos por meio de um conjunto de ações envolvendo o 

uso e aplicação de mecânicas de jogos e atividades remotamente gamificadas por meio 

de plataformas virtuais, tencionando desenvolver habilidades e competências presentes 

na base curricular. As ações ocorrem com estudantes de duas Escolas de Ensino Médio 

em Tempo Integral (EEMTI) da rede pública estadual do Ceará. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A ideia de uma prática docente dialógica e menos verticalizada é pauta recorrente 

para profissionais da educação. Refletir e repensar o processo de ensino-aprendizagem é 

uma demanda constante e, talvez, a grande mudança que atingira o “chão da escola” no 

século XXI fora a tônica que o protagonismo discente passou a ter nos encontros 

pedagógicos e programas curriculares. Compreende-se que outras abordagens podem 

complementar ou mesmo substituir a abordagem tradicional centrada na figura docente, 

 
1 Mestrando em Ensino de História, Universidade Federal do Ceará, alex.ednargo@gmail.com 
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como já apontava Mizukami mais de duas décadas antes.2 Não se trata de minimizar a 

importância dos professores, longe disso, ocorre que, aparentemente, tornara-se consenso 

na educação que “ensinar não é transferir conhecimentos” (FREIRE, 1996. p. 25). 

Conforme a teoria walloniana, o desenvolvimento humano é perpassado por conflitos 

internos e externos, havendo rupturas e retrocessos em um processo assistemático e 

contínuo, através de uma dialética que integra as aprendizagens (WALLON, 1981; 

GRATIOT-ALFANDÉRY, 2010). 

Considerando que ensinar não é simplesmente transferir conhecimento, mas 

sobretudo produzi-lo, ratifica-se que, todo ato de conhecimento, no fundo, “envolve uma 

certa criação, ou um certo re-arranjo (parcial ou total) de nosso esquema conceitual. 

Quando aprendemos algo, estamos, de certa forma, criando-lhe uma significação, com 

base em nossas vivências e conceitos.” (DUARTE JÚNIOR, 1998, p.99). Em vista disso, 

o presente estudo delimita-se em analisar as potencialidades lúdicas na construção do 

saber escolar, especificamente, examinando a aplicabilidade de atividades gamificadas 

como ferramenta didática no processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo Carla Meinerz (2013), o jogo é uma prática cultural que pressupõe 

interação social, capaz de criar vínculos entre os estudantes, destes com os professores e 

de ambos com os saberes. Todavia, é comum que o termo lúdico seja tomado como 

sinônimo de jogo, sendo esta uma compreensão deficitária. A ideia de jogo é tão antiga 

quanto as sociedades humanas, encontrando correspondência linguística em diversos 

povos em muitas culturas. O jogo, na acepção moderna do termo, é uma categoria do 

lúdico, não por uma hierarquia cronológica, mas por uma organização semântica 

historicamente constituída. (HUIZINGA, 2000).  

A relevância deste estudo reside, principalmente, na possibilidade de – através do 

lúdico – estreitar o contato dos estudantes da educação básica com o universo da pesquisa 

e com conceitos inerentes às ciências humanas e sociais aplicadas. Como defende Luckesi 

(2014, p. 16) “não existem atividades que, por si, sejam lúdicas. Existem atividades. 

 
2 Maria Mizukami, já na década de 1980, indicava algumas formas que o processo de ensino poderia 

assumir, sendo o modelo tradicional apenas uma dentre outras abordagens possíveis, como a humanista, 

onde a experiência pessoal subjetiva seria o fundamento sobre o qual o conhecimento é construído; ou a 

abordagem sociocultural, onde o conhecimento seria criado a partir da consciência do sujeito sobre sua 

historicidade, pois o “processo de conscientização é sempre inacabado, contínuo e progressivo” 

(MIZUKAMI, 1986, p.91). 
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Ponto. Elas serão qualificadas como lúdicas (ou não) a depender do sujeito que as 

vivencia e da circunstância onde isso ocorre”. Por isso, mesmo que correlatas e 

complementares, atividade lúdica e ludicidade são categorias distintas.  

A problemática aqui é construída à luz da pedagogia histórico-crítica, onde o papel 

da educação escolar é possibilitar o acesso dos indivíduos aos conhecimentos 

sistematizados, conforme Saviani (1999) e Porto (2002). Assim, a questão central é 

pensar em como efetivar um ensino-aprendizagem realmente significativo para os 

estudantes. Daí se desdobram outros problemas, mas dentro do escopo desta pesquisa, o 

importante é compreender como podemos tornar as aulas mais atrativas aos estudantes. 

Como gamificar atividades que auxiliem na apreensão dos conteúdos disciplinares? De 

que maneira a ludicidade se relaciona com processo de ensino-aprendizagem? Que jogos 

são mais atrativos, segundo os alunos? O uso de mecânicas de jogos nas aulas promove 

quais conhecimentos, habilidades e atitudes? 

Objetivando demonstrar os limites e possibilidades do uso de mecânicas de jogos 

na construção do saber escolar, evidenciando quais são os eixos cognitivos e as 

competências curriculares envolvidas, este trabalho busca analisar as potencialidades do 

lúdico no processo de ensino e aprendizagem nas séries finais da educação básica, 

procurando compreender o ato de jogar, seus usos como ferramenta didática e sua relação 

com as competências curriculares gerais e específicas da área das Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas. 

 

METODOLOGIA 

O objeto deste estudo baseia-se na atividade lúdica, ou no ato de jogar, e sua ação 

sobre a literacia disciplinar, tendo na ludicidade, potencialmente, uma ponte entre o lugar 

do aluno e o lugar da aula, integrando espaço e lugar na construção dos saberes (Certeau, 

2003). Esta pesquisa envolve a coleta de dados qualitativos e quantitativos por meio de 

um conjunto sistematizados de ações com aplicação de questionários, observação 

participante, análise de indicadores escolares e uso de mecânicas de jogos, especialmente 

de maneira remota. 

A metodologia aqui adotada se fundamenta nos princípios da ludificação ou, mais 

usualmente conhecida como gamificação, consistindo na aplicação de mecânicas e 
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características de jogos para envolver e motivar comportamentos que facilitem o 

aprendizado em situações reais, nem sempre relacionadas aos jogos. A gamificação é uma 

metodologia ativa que vem ganhando bastante espaço no campo do ensino, 

principalmente pelo uso de gadgets.3  

No esteio da efetivação do processo de ensino-aprendizagem por meio de 

metodologias ativas, foi ofertada – no ano letivo de 2020, em duas escolas de Tempo 

Integral da Rede Pública Estadual do Ceará, a saber, EEMTI Prof. Cel. José Aurélio 

Câmara e EEMTI Pres. Humbeto Castelo Branco – a disciplina eletiva “História através 

de jogos”. Em um segundo momento, após a suspensão das aulas presenciais devido a 

pandemia de Covid-19, passou-se a explorar as potencialidades das Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação (TDIC) através de duas plataformas: Google Forms e 

School King. A primeira ferramenta foi adotada pela Secretaria de Educação do Ceará, 

junto com demais aplicativos da Google, como solução para o ensino remoto nas escolas 

da Rede Estadual. Já a segunda, consiste em um produto de uma StartUp cearense 

especificamente voltada para o desenvolvimento de atividades escolares. Sobre esta 

experiência de transição de uma didática lúdica presencial para um modelo de Ensino 

Remoto Gamificado é que se estrutura a temática desta pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

João Escremin e Paulo Calefi (2018) chamam atenção para o que seria o 

“paradoxo do jogo educativo”, ocorrendo na junção do jogo com a educação, sendo 

atribuído ao jogo a função de conferir aspecto lúdico ao ensino, como se não pudesse 

haver ludicidade própria à educação, ou como se o jogo sem conteúdo curricular nada 

ensinasse.  Categorizar jogos é certamente uma atribuição complexa, mas possível, não 

através de uma rotulação hermética, mas arrolando conceitos próprios da ludicidade e 

definindo nomenclaturas a partir da práxis. Neste estudo, a proposta de análise, 

desenvolvimento e avaliação das atividades lúdicas na urdidura de conteúdos e 

habilidades, como já dito, dá-se em dois momentos distintos.  

 
3 Palavra em inglês usada para designar o conjunto dos dispositivos eletrônicos portáteis, aparelhos e 

aplicativos. 
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Primeiramente, na escola, visando compreender quais as possibilidades e limites 

do lúdico em sala de aula. Esta discussão teve por base os dados relativos tão somente às 

aulas ocorridas entre os meses de fevereiro e março de 2020. Mesmo com apenas quatro 

encontros presenciais, alguns resultados preliminares se mostraram bastante promissores. 

As aulas com uso de jogos obtiveram uma adesão maior por parte dos estudantes, quando 

comparadas com outras disciplinas eletivas da área das humanidades, também 

apresentaram baixo índice de absenteísmo e revelaram a possibilidade de desenvolver 

habilidades que permeiam as seis competências específicas da área das Ciências 

Humanas, bem como outras presentes entre as dez competências gerais da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). 

Em um segundo momento, devido a necessidade de distanciamento social e 

isolamento por conta da grave crise de saúde mundial ocasionada pelo Sars-CoV-2, as 

aulas na modalidade de Ensino Remoto passaram a fazer parte da rotina para a maioria 

dos estudantes em idade escolar. Nesse contexto, o que se tornou evidente logo nos 

primeiros contatos dos estudantes com plataformas de ensino remoto foi a limitação de 

acesso a uma conexão de qualidade com a internet, revelando ainda uma preocupante 

exclusão digital em nosso país.  Mesmo assim, como sugerem as Figuras 1 e 2, a 

participação dos estudantes na realização de atividades remotas gamificadas se mostrou 

superior às demais atividades não gamificadas.  

Figura 01: Realização de atividade online não gamificada (2º Médio, turma C). 

 
Fonte: Própria (2021). 

 

Figura 02: Realização de atividade online gamificada (2º Médio, turma C). 
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Fonte: Própria (2021). 

 

CONCLUSÕES 

Diante das demandas provenientes do modelo de ensino à distância, é preciso 

lembrar que muito da experiência que se tem com tecnologias educacionais são, 

geralmente, de aplicações em ambientes formais de ensino, tornando o cenário de 

distanciamento algo, talvez não inédito, mas certamente singular. Admitindo a 

impossibilidade de que algo seja intrinsicamente lúdico ou não lúdico e considerando que 

o jogar também possui características próprias. O desenvolvimento de uma metodologia 

ativa como recurso na efetivação do processo de ensino-aprendizagem por si, já é um 

desafio. Empreender tal dinâmica via ensino remoto implica não só abertura ao novo, mas 

a construção de outros paradigmas. Ademais, pelas observações iniciais é possível inferir 

que a experimentação e uso de jogos implica em uma experiência de convívio mais 

dinâmica e cooperativa, contribuindo na formação de uma visão de alteridade e 

compreensão de mundo mais plural. 
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O ENSINO NO CONTEXTO DA PANDEMIA: REFLEXÕES EM TORNO  DAS 

PROBLEMÁTICAS ESCOLARES 
 

Amanda Silvia Amarantes Damaceno1 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho versa sobre as ferramentas midiáticas que estão sendo 

inseridas na escola e já, há algum tempo, estão presente na sociedade brasileira, que, cada 

vez mais, tem aprimorado o uso das tecnologias em seus diversos espaços. 

Por causa desse avanço, ensinar de modo tradicional se tornou uma ação ineficaz, 

visto que, hoje, os alunos têm acesso à informação em tempo real, de forma fácil e 

categórica. Logo, o aprendizado se tornou multidimensional e a absorvição de 

informações simultânea. 

Com isso, o docente ganha uma diversidade de ferramentas — os recursos 

tecnológicos — mas, para que estes sejam bem utilizados, são necessários um bom 

planejamento e uma formação adaptada à realidade da comunidade escolar.  

Nesse contexto, observa-se a necessidade de estudo e preparo para desenvolver 

um trabalho que traga resultados satisfatórios, porque é inevitável negar a indisciplina por 

grande parte dos estudantes em determinadas escolas. Tal comportamento, geralmente, 

está associado ao desinteresse escolar, à falta de estrutura, bem como relacionado à 

necessidade de atualizar os mecanismos de ensino. 

Diante disso, para que o estudante tenha mais interesse nas aulas, é importante que 

o professor proponha um ensino que desenvolva a sua autonomia, independência e 

proficiência em cada área de saber, de modo que ele se reconheça como protagonista da 

sua aprendizagem.  

  

O ENSINO NO CONTEXTO DA PANDEMIA  

Atualmente, podemos observar o quanto a sociedade está inserida no universo 

tecnológico. Desse modo, trabalhar com ferramentas midiáticas se torna cada vez mais 

imprescindível no espaço escolar. A escola deve, portanto, promover a inserção do 

estudante no universo tecnológico, utilizando as mídias ao seu favor.  

 

 
1 Amanda Silvia Amarantes Damaceno, formada em Letras língua portuguesa, pela Universidade Federal 

do Mato Grosso (UFMT), Campus Universitário de Rondonópolis, amandaamarantes0995@ouloolk.com  
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Sabe-se, contudo, que o uso desta ferramenta didática possibilita ao processo 

de ensino e aprendizagem uma aula mais dinâmica, interativa e contextualizada 

com a realidade dos alunos. Acredita-se que a tecnologia ao seu alcance como 

ferramenta pedagógica necessária, contribui didaticamente para obter maior 

atenção, e consequentemente, o uso adequado e coerente com o conhecimento 

escolar e o próprio currículo. (CHIOFI; OLIVEIRA, p. 330). 
 

Portanto, concordamos com Gadotti (2003, p. 17), quando ele afirma que: 

 

Ser professor hoje é viver intensamente o seu tempo com consciência e 

sensibilidade. Não se pode imaginar um futuro para a humanidade sem 

educadores. Os educadores em uma visão emancipadora, não só transformam 

a informação em conhecimento e em consciência crítica, mas também formam 

pessoas [...]. 

 

Observamos que o professor, no tocante a sua função, desenvolve um trabalho de 

mediar o conhecimento que se faz crescente na formação intelectual do aluno, com o 

enfoque de subsidiar as várias formas de conhecimento e formar um sujeito crítico, ativo 

e proeficiente. 

De acordo com a nossa realidade social, não são todos os alunos que possuem o 

acesso à internet, com isso, precisamos levar em consideração também esses indivíduos 

e desenvolver mecanismos que contemplem a todos. Utilizar recursos tecnológicos se faz 

necessário, já que, por meio deles, encontramos um leque de possibilidades/metodologias 

para trabalhar os conteúdos programáticos, como jogos, sites para pesquisa, blogs, dentre 

outras ferramentas. Para compreendermos melhor essa necessidade, precisamos 

considerar que: 

 

Tempos atrás a informação era transmitida de forma mais lenta, o que 

ocasionava, de certa forma, uma limitação, sobretudo em função tanto de 

tempo e consequentemente de acesso. Seu poder transformador social não era 

tão manifesto. (GRANDO; MACEDO, p. 2). 

 

Hoje, podemos observar que, demasiadamente, pessoas estão utilizando as mídias 

digitais e os recursos tecnológicos de maneira crescente e prematura. Geralmente, elas 

iniciam o contato com os smartphones, computadores e tablets. Com isso, a sociedade 

moderna adquire mais conhecimentos e habilidades para lidar com a tecnologia, que 

constantemente evolui.  

Diante dessa problemática, precisamos, de forma gradual, inserir e mediar o uso 

dos recursos tecnológicos por parte dos alunos durante as aulas, de modo que eles 

compreendam o potencial dessas ferramentas no processo de ensino e aprendizagem, pois 
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não há como continuar ensinando de forma massiva e tradicional, haja vista que grande 

parte da sociedade já está conectada à era tecnológica. 

É preciso que haja uma formação dialógica e mais concisa direcionada aos 

profissionais da educação, para que levem os estudantes a refletirem sobre a importância 

do estudo e do conhecimento na construção humanística e haja um trabalho alinhado, 

produtivo e em conjunto.  

 

[...] é urgente e fundamental o trabalho com os professores que atuam na 

educação básica no sentido de, pelo processo da formação e diálogo, contribuir 

para um novo olhar para essa realidade educacional que não pode ser 

negligenciada, principalmente no contexto atual em que predomina-se no 

campo da comunicação e aprendizado as ferramentas tecnológicas. Claro que 

essa ação docente deve ser pautada por fundamentos esclarecedores dos 

benefícios e malefícios do uso da tecnologia, cabendo ao profissional 

desenvolver o processo de planejamento e ação em favor da aprendizagem 

significativa dos alunos. (CHIOFI; OLIVEIRA, p. 331). 

 

 A rede de ensino precisa estar preparada, juntamente com a equipe pedagógica. 

Ambas, com os mesmos pressupostos, pois é preciso que haja um estudo contínuo, a partir 

do qual elas possam reconhecer e se apropriar de métodos de ensino que contemplem a 

inserção de ferramentas tecnológicas nesse processo, para, posteriormente, adequá-los à 

unidade educacional e ao contexto social em que estiverem inseridas, com o intuito de 

desenvolverem um trabalho pedagógico de acordo com a necessidade exigida pela 

comunidade escolar. 

 

A metodologia de trabalho está pautada no estudo teórico-prático sobre as 

tecnologias educacionais existentes nas escolas com as formas variadas de 

ensino aprendizagem realizadas pelos professores dentro e fora das salas de 

aula, visando melhoria significativa no ensino aprendizagem. Para que isso 

aconteça, verificaremos junto aos professores e equipe pedagógica, quais 

angústias e dificuldades que apresentam no uso dessas ferramentas como 

aliadas à educação. (CHIOFI; OLIVEIRA, p.332). 

 

Para tanto, faz-se necessário o preparo do corpo docente. Isso porque não há uma 

preparação que contemple todas as necessidades existentes na escola. Nesse processo, 

será possível observar as lacunas presentes na formação do professor. 

 Nota-se que o bombardeamento de notícias está cada vez maior. Por esse motivo, 

é importante que os professores tenham cautela, durante a escolha das abordagens 

metodológicas que serão utilizadas, visto que elas precisam ser centrais e ter objetivos 

pré-estabelecidos. 
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Diante disso, é fato que o conhecimento e o domínio do saber é de 

responsabilidade do professor, entretanto, a tecnologia poderá ser uma 

ferramenta didática quando na transposição didática desse saber. Através da 

técnica, o conhecimento poderá melhor se adequar ao perfil dos nossos alunos 

na contemporaneidade (sociedade marcada pelos avanços técnicos). (CHIOFI, 

OLIVEIRA, p. 333). 

 

 Logo, necessitamos de uma formação para os professores, para que possam 

trabalhar de forma adequada, pois, mesmo que os documentos norteadores explicitem a 

importância de trabalhar com o auxílio da tecnologia, sabemos que não são todos que 

estão preparados para a execução deste trabalho. Por isso, o profissional precisa estar em 

contínua formação e buscar se aprimorar constantemente. 

Dessa forma, estamos sendo coerentes com o pensamento de Freire (1996, p. 30), 

quando o autor afirma que:  

 

[...] é um saber fundante da nossa prática educativa, da formação docente, o da 

nossa inconclusão assumida. O ideal é que, na experiência educativa, 

educandos, educadoras e educadores, juntos, “convivam” de tal maneira com 

este como com outros saberes de que falarei que eles vão virando sabedoria 

[...].  

 

O ser humano sempre será inconcluso. Por causa disso, ele está em constante 

aprendizado. Diante de tantas problemáticas inerentes à escola, neste espaço, a 

necessidade de se reinventar se torna imprescindível. 

 

METODOLOGIA 

O nosso lócus de estudo visa refletir sobre o ensino e o uso de ferramentas 

tecnológicas. Esta pesquisa é de cunho bibliográfico e está ancorada nos pressupostos 

teóricos e metodológicos de Minayo (2011), Freire (1996) e Gadotti (2003).  

Neste estudo, visamos conhecer, com afinco, a realidade escolar brasileira quanto 

ao uso dos recursos tecnológicos. Para Minayo (2011, p.21): 

 

[...] É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à 

realidade do mundo. Portanto, embora seja prática teórica, a pesquisa vincula 

pensamento e ação. Ou seja, nada pode ser intelectualmente um problema se 

não tiver sido, em primeiro lugar, um problema na vida prática. As questões 

da investigação estão, portanto relacionadas a interesses e circunstâncias 

socialmente condicionadas. (Grifos da autora). 

 

Nesse sentido, este trabalho está relacionado às problemáticas que a educação, no 
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decorrer de décadas, se defronta, em que se exige um currículo que contemple o uso de 

recursos tecnológicos. Todavia, nesse contexto, não há um suporte adequado para os 

profissionais da educação. 

 

PERCEPÇÕES ACERCA DAS REFLEXÕES 

As problemáticas são diversas, pois os professores ficam responsáveis, em grande 

parte dos encargos, por auxiliar os alunos nos estudos, são pressionados a desenvolver 

um trabalho excepcional, visto que é preciso trabalhar em conjunto. Além desses, há 

outros fatores que influenciam no processo de ensino e aprendizagem. 

 

O coronavírus gerou angústia e uma mudança nas formas de viver, atingindo 

também as escolas. O que me preocupa é que estamos reproduzindo o mesmo 

modus operandi que tivemos a vida toda. A escola brasileira tem uma 

característica peculiar que é do muito: muito conteúdo para ensinar, muito 

planejamento, muita avaliação, muita festa, muito de tudo, o que tem gerado 

estresse em duas pontas. Os alunos entram na escola e começam a escolaridade 

muito encantados, gostando e curtindo.  À medida que vão crescendo, o 

estresse vai aumentando e chegam ao ensino médio dizendo ‘graças a Deus 

estou saindo’. Do outro lado, os professores se sentem com menos autonomia 

e cada vez mais cobrados. Estamos vivendo momentos de muita frustração no 

que diz respeito à forma como trabalhamos. Tenho falado com professores que 

viraram máquinas de produzir exercícios, aulas online e material para inúmeras 

plataformas. Isso vai gerando uma ansiedade porque é preciso dar conta de 

tudo. Outro desafio é que muitos docentes têm dificuldades em transitar em 

outro ambiente que não o presencial, com o qual está acostumado. (ATIÉ, s/p). 
2 

 

 Mesmo que as dificuldades tenham sido variadas, tanto por parte dos alunos, como 

também dos professores, nota-se o quanto os profissionais estiveram empenhados em 

realizar um trabalho que contemplasse a todos que, repentinamente, se viram inseridos 

nos meios virtuais no contexto da pandemia da Covid-19. 

  

CONCLUSÕES 

Com isso, observamos que as tecnologias, atualmente, auxiliam muito no trabalho 

do professor e na aprendizagem do aluno. Para que isso aconteça, é preciso que haja o 

apoio governamental, o qual deve fornecer subsídio aos profissionais da educação, que 

também estão fazendo um trabalho essencial nesta pandemia. Para tanto, a tríplice — a 

 
2 Entrevista realizada online do LIV (Laboratório Inteligência de Vida), “Lourdes Atié reforça importância 

do contato entre professores e estudantes e da desaceleração das tarefas escolares durante quarentena”. 
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escola, a família e o estudante — deve ser a base da educação. 

Desse modo, o professor precisa estar em formação contínua para aprimorar o seu 

trabalho, melhorando o seu desempenho, pois é preciso muito estudo e dedicação por 

parte dele. Mas, não cabe apenas ao professor essa responsabilidade, o governo também 

precisa dar suporte financeiro e estrutural a esse profissional. 

A escola precisa estar equipada também, com computadores que possam atender 

a demanda da comunidade escolar, internet, para que os alunos possam fazer pesquisas e 

desenvolver as atividades propostas, e professores qualificados para instruí-los. 

Com a pandemia, os alunos precisam desenvolver seus trabalhos em casa, com o 

auxilio da família e do professor, que precisa fornecer o suporte necessário ao 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. 

As dificuldades enfrentadas por ambas partes são diversas, mas, trabalhar com as 

metodologias ativas é uma possibilidade de aprimoramento desse processo, porque 

diversas pesquisas mostram que o método tradicional de estudo já está ultrapassado e que 

a sociedade mudou e evoluiu. Portanto, esta é uma grande oportunidade para o 

desenvolvimento de atividades diversificadas, que contemplem as necessidades dos 

estudantes e despertem neles a autonomia para que possam, de maneira gradativa, 

aprender a aprender. 
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O ENSINO REMOTO EM TEMPOS DE PANDEMIA: PRÁTICAS 

EDUCATIVAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
Nicoli Lira da Silva1; Josefa Jaqueline Batista Brito2.  

 
                     
INTRODUÇÃO 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), estabelece que todas as crianças 

possuem o direito de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e de se conhecer. 

Todos esses aspectos precisam ser trabalhados nas escolas para possibilitar que as 

crianças tenham oportunidades de contato com o mundo e com as diversas experiências 

de socialização e de afetividade, as quais contribuirão significamente no seu processo de 

desenvolvimento físico, intelectual e motor (BRASIL, 2017). 

No entanto, as escolas estão de portas fechadas e as crianças isoladas em suas 

casas em decorrência da pandemia de Covid-19, que surgiu inicialmente na China e se 

espalhou pelo mundo. Assim, foi necessário reinventar as práticas educativas com novas 

formas de ensino-aprendizagem para as crianças no formato remoto, para que suas vidas 

fossem protegidas, sem que os seus direitos fossem deixados de lado, já que, mesmo em 

isolamento social, seria possível criar possibilidades que visassem o desenvolvimento e 

as necessidades das crianças.  

Sabe-se que o Brasil é um país profundamente desigual e a pandemia da Covid-

19 expandiu ainda mais a diferença social nas instituições escolares, visto que muitas 

crianças estão sofrendo consequências com o novo modelo de ensino, por não possuírem 

condições adequadas de acesso à internet. Diante desse contexto, surgem os  seguintes 

questionamentos: como os profissionais da educação vem lidando com essa nova forma 

de ensino? Quais ações são desenvolvidas para conseguir abranger todo o púbico escolar? 

É possivel que a educação chegue a toda população de forma igualitária?  

 Nessa perspectiva, a presente pesquisa visa abordar o ensino remoto na educação 

infantil em tempos de pandemia e analisar as novas práticas educativas no processo de 

ensino-aprendizagem, levando em consideração a formação e o desenvolvimento das 

 
1. Acadêmica do Curso de Licenciatura em Pedagogia, Universidade Federal de Campina Grande – 

Campus Cajazeiras/PB, nicolilira20@gmail.com 

2. Acadêmica do Curso de Licenciatura em Pedagogia, Universidade Federal de Campina Grande – 

Campus Cajazeiras/PB, britojaqueline249@gmail.com 
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crianças. É um trabalho desafiador em que os profissionais, as crianças e as famílias 

devem se adequar aos diferentes contextos e agir em coletividade para que o fazer 

pedagógico seja realizado com competência, determinação, empatia e cuidado.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), 

os eixos estruturantes das práticas pedagógicas na etapa de escolarização de zero a cinco 

anos são as interações ambientais, as brincadeiras e a afetividade. Essas estimulam o 

desenvolvimento e a aprendizagem das crianças, visto que possibilitam o conhecimento, 

a comunicação e a inclusão entre os professores, alunos e o ambiente. 

Entretanto, a partir de 2020, com a pandemia da Covid-19, as práticas pedagógicas 

de contato físico com o mundo e com os outros foram inviabilizadas devido à necessidade 

de isolamento e distanciamento social. Assim, foi necessário reinventar as práticas 

educativas para buscar novas possibilidades de interação dos docentes com as crianças, 

sem que elas perdessem o seu direito de saber e ser. Nesse sentido, Gonçalvez e Britto 

(2020, p. 44) afirmam que as interações nas aulas remotas têm sido efetuadas por meio 

da apropriação das tecnologias: 

 

[...] as instituições de Educação Infantil estão oferecendo aulas e/ou atividades 

remotas para as crianças, obtiveram-se respostas diversas. Aulas pela 

plataforma digital, aulas por WhatsApp, vídeos gravados, tarefas, ligações 

semanais, projetos de leitura, materiais entregues por drive-thru, dentre outras 

ações, foram algumas das atividades citadas pelos pais. 

 

Diante desse contexto, o Conselho Nacional da Educação (CNE/CP nº 9/2020) 

repensou práticas educativas, reorganizando o calendário escolar e atividades não 

presenciais para evitar retrocessos cognitivos, físicos e emocionais, como também, evitar 

a transmissão do vírus. Assim, as instituições escolares da educação infantil precisaram 

estimular atividades não presencias, com leituras, brincadeiras, conversas e jogos que 

visassem atender as necessidades e o desenvolvimento das crianças. Para tanto, Ribeiro e 

Clímaco (2020) destacam que as novas formas de ensino-aprendizagem remota só 

funcionará em um processo coletivo com as crianças, professores e as famílias: 

 

No teletrabalho as possibilidades de interação e manutenção dos vínculos 

afetivos com as famílias estavam diretamente relacionadas com “a necessidade 

de acessar o universo digital e a utilização de tecnologias para que professores, 
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crianças e famílias possam manter a continuidade do vínculo e dos processos 

de aprendizagem fora da Unidade” (RIBEIRO; CLÍMACO, 2020, p.100 apud 

SILVEIRA, 2021, p. 323). 

 

 No Brasil, as desigualdades sociais e econômicas foram agravadas pela pandemia, 

as quais podem ser constatadas mediante o registro de aumento do desemprego e redução 

da renda familiar e, no caso do ensino remoto, a falta de condições mínimas de acesso às 

ferramentas digitais. Nessa perspectiva, o educador deve ter um olhar sensível sobre essas 

crianças desfavorecidas, desde a entrega de atividades impressas, bem como, ações das 

instituições escolares na distribuição de dados móveis para o acesso à internet, visto que 

“as desigualdades no acesso e usos da Internet em muitas áreas urbanas periféricas e zonas 

rurais reforçam as diferenças marcadas por vulnerabilidades sociais” (COUTO; COUTO, 

CRUZ, 2020, p.210 apud SILVEIRA, 2021, p. 318). Assim, é preciso garantir direitos 

para alcançar o maior número de crianças no ensino remoto e minimizar os impactos da 

pandemia na realidade social.  

As práticas educativas utilizadas pelas instituições de educação infantil no ensino 

remoto durante a pandemia estão articuladas de acordo com as condições de cada docente, 

nas quais os profissionais incorporam no ensino novas formas para lecionar, como 

também,  novos metodos de avaliar e lidar com aspectos culturais, sociais e de saúde dos 

alunos. Apesar da nova forma de ensino remoto, aderido para lidar com a atual situação, 

as crianças são afetadas negativamente com a falta de interação, principalmente as 

desfavorecidas por questões socioeconômicas. Como evidencia Santos e Saraiva (2020, 

p.1179): 

 

É necessário lembrar que as crianças são sujeitas sociais e culturais que agem, 

reagem e sofrem os impactos da realidade social. A partir da sua realidade e 

das relações estabelecidas com adultos/as e outras crianças, produzem cultura 

e interpretam os acontecimentos. 

 

METODOLOGIA 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza bibliográfica, uma vez que foi 

feita a partir do levantamento de referências teóricas por meios escritos e eletrônicos, 

como livros, artigos científicos, etc.; e ainda documental, por investigar arquivos e 

documentos da área educacional, para assim, se obter análises fidedignas e relevantes ao 

longo do estudo. 
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Nesse sentido, o campo de pesquisa foi baseado nas práticas educativas aderidas ao ensino 

remoto para o processo de aprendizagem na educação infantil em tempos de pandemia. 

Com o objetivo de analisar as novas formas de ensino-aprendizagem, bem como, as 

consequências para as crianças, professores e famílias que estão lidando com essa 

situação.  

Foram coletadas informações em arquivos técnicos: Base Nacional comum 

curricular (BNCC); Conselho Nacional de Educação (Distrito Federal) - Parecer CNE/CP 

Nº: 5/2020; e nos artigos “Ensino remoto na Educação Infantil em tempos de pandemia: 

reflexões acerca das novas formas de ensinar”, de Edilma Mendes Rodrigues Gonçalves 

e Ana Luiza Floriano de Moura Britto; “O ano não tem fim: As crianças e suas infâncias 

em tempos de pandemia”, de Solange Estanislau dos Santos e Marina Rebeca de Oliveira 

Saraiva; “O teletrabalho coletivo durante a pandemia do covid-19: um relato de 

experiência na educação infantil em Florianópolis”, de Juliano Silveira. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos mostram que a educação vem sendo resistência, na medida 

em que os profissionais estão buscando se adequar as novas formas de ensino-

aprendizagem à realidade existente, bem como, fazer o possível para que a educação 

chegue a todas as crianças, independentemente do contexto aos quais estão inseridas.  

De acordo com as DCNEIs, o trabalho pedagógico com crianças é ainda mais 

cuidadoso e desafiador, pois elas necessitam de interações, afetividade e brincadeiras que 

estimulem a coletividade em sala de aula com os colegas e os professores. Todavia, o 

contato com o mundo e os outros ficaram restritos, sendo necessário criar novas 

interações que não burlassem o distanciamento social e o cuidado com a saúde. Dessa 

maneira, Gonçalvez e Britto (2020) apontam que, mesmo em situações difíceis, os 

processos de ensino-aprendizagem podem acontecer de forma remota, através do uso de 

tecnologias em ambientes virtuais e nas redes sociais. 

Ribeiro e Clímaco (2020) salientam que a coletividade é primordial neste contexto 

de pandemia, sendo preciso que professores e responsáveis trabalhem em conjunto para 

educar as crianças. Assim, o ensino vem ocorrendo através do contato virtual diário, em 

que é feito exposição de videoaulas, atividades e brincadeiras através de plataformas 
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digitais. É importante lembrar que as instituições públicas de ensino dão assistência 

especiais aos alunos que não possuem condições adequadas de acesso à internet, sendo 

feita a entrega de atividades impressas a esses alunos.  É evidente que não é um trabalho 

fácil, porém apesar de ser desafiador e cansativo, as novas formas de ensino são cheias 

de possibilidades de novas aprendizagens, cuidado e empatia. 

Conforme evidencia Couto e Cruz (2020) sobre o contexto atual, o ensino remoto, 

apesar das dificuldades, apresenta-se como alternativa eficiente de educação, sendo a 

forma mais viável que as instituições escolares encontraram para garantir o seguimento 

das atividades educacionais junto aos educandos. O autor lembra que, mesmo com todo 

o empenho e cuidado nesse processo, ainda existem lacunas no que diz respeito à 

acessibilidade, uma vez que as realidades socioeconômicas das crianças são distintas e 

que nem todos têm acesso à Internet. Nessa perspetiva, é primordial que o poder público 

desenvolva estratégias de enfrentamento às vulnerabilidades sociais para minimizar os 

impactos decorrentes da pandemia na vida população.  

 

CONCLUSÕES 

Com o advento da pandemia, os profissionais da educação tiveram que reinventar 

as práticas educativas por meio das tecnologias com novas formas de ensino-

aprendizagem em formato remoto. Essa nova modalidade de ensino, colocou em 

evidência a grande desigualdade social no Brasil, pela falta de acesso à internet, muitas 

crianças não conseguem acompanhar de forma adequada as aulas virtuais, fato que gera 

impactos negativos na aprendizagem.  

Assim sendo, é essencial o desenvolvimento de ações e estratégias conjuntas entre 

poder público, professores, alunos e família que visem o alcance de uma educação remota 

de qualidade e equânime. Espera-se que essas ações conjuntas favoreçam um processo de 

formação educacional eficaz, sem que as crianças percam seus direitos de saber, ser e 

interagir, além de evitar retrocessos no seu desenvolvimento cognitivo, físico e 

emocional.  

Evidencia-se que o verdadeiro papel das instituições de ensino, seja presencial ou 

remoto, é formar seres humanos críticos, comprometidos com sua aprendizagem. É 

urgente a necessidade da humanização dentro das instituições escolares e da sociedade 
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como um todo, visto que o processo de ensino-aprendizagem exige troca, interação e olhar 

para o outro com empatia e respeito às diferenças. Educador e educando precisam 

construir conjuntamente o conhecimento, para fazerem da aprendizagem um processo 

significativo que ultrapasse o ambiente escolar.  
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O ENSINO REMOTO NO IFRN: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO NO 

CAMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
          

Whanderson Maxwell Silva da Cunha1; Júlia Gabrielle Bezerra de Oliveira2; Marcus Vinicius Dantas de 

Assunção3 

            

INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou, em março de 2020, a condição 

de pandemia do novo coronavírus e, diante disso, realizou uma série de orientações 

preventivas - de caráter sanitário e comportamental -, objetivando conseguir um maior 

controle acerca da disseminação do vírus. Como consequência disso, houve, devido ao 

aumento de casos de coronavírus em território nacional, a suspensão das aulas 

presenciais, exigindo das instituições de ensino a aplicação de medidas a fim de dar 

continuidade às atividades escolares. A ferramenta mais utilizada para esse fim foi o 

Ensino Remoto de Emergência, que consiste na utilização de tecnologias digitais de 

informação e comunicação no processo de ensino aprendizagem. 

Diferentemente do Ensino à Distância (EaD), o Ensino Remoto de Emergência 

não leva em consideração o planejamento prévio do ensino, culminando em uma possível 

deficiência por parte das instituições e, se não elaborado de maneira eficiente, ameaça 

prejudicar alunos e professores no exercício de suas funções. Além disso, é essencial 

considerar a dificuldade em instalar uma rede de ensino remoto nas instituições de ensino 

brasileiras, sobretudo as públicas (municipal, estadual e federal), em razão da baixa 

acessibilidade à internet no Brasil, uma vez que, de acordo com dados divulgados pelo 

IBGE (2020), uma a cada quatro pessoas não têm acesso à internet no país. 

Assim, perante o contexto atual, evidencia-se a necessidade de analisar os 

impactos da pandemia da Covid-19 no âmbito educacional, investigando-se o quadro de 

desempenho e aprendizagem dos estudantes e os principais obstáculos presentes nesse 

contexto. Para tanto, este trabalho tem como objetivo discutir as dificuldades enfrentadas 

pelos estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRN)/SGA 

quanto à migração do ensino presencial para o remoto, em razão da pandemia da Covid-
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19. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para Castells (1999, p. 22), “as redes interativas de computadores estão crescendo 

exponencialmente, criando novas formas de canais de comunicação, moldando a vida e, 

ao mesmo tempo, sendo moldadas por ela”. O autor defende que a utilização da internet 

aproxima pessoas e instituições a fim de conectá-las no âmbito global. Diante disso, 

percebe-se a significativa influência dessas tecnologias na educação, porém, com 

obstáculos advindos da situação da pandemia da Covid-19, as instituições de ensino 

enfrentam um grande desafio em atender às demandas acadêmicas, de forma eficaz e 

segura, por meio dos métodos digitais.  

Segundo Branch (2015), uma educação on-line eficaz resulta de um cuidadoso 

planejamento sistemático de design e desenvolvimento, com a adoção de conteúdos 

acessíveis e metodologias adequadas.  Atender, por meio do ensino remoto, os alunos 

prejudicados pelo isolamento social e pelo fechamento das organizações estudantis é 

diferente de implementar a Educação à Distância (EaD). Para o Ensino Remoto de 

Emergência, diferente do EaD, faz-se necessária a adoção de medidas e de métodos 

improvisados, a fim de suprir impactos circunstanciais de crise na rede de ensino (VITOR 

et al., 2020).  

Conforme Lévy (1997), é fundamental reformular as práticas sociais para 

comportar a dinâmica de relações da contemporaneidade. Sob esse prisma, é essencial 

adaptar métodos, reformulando-os, para que o ensino remoto se torne algo inovador e 

acessível e facilite a adaptação a esse novo modelo educacional perante a atual realidade 

da Covid-19 (APPENZELLER et al., 2020). 

Ao analisar possíveis soluções de planejamento educacional em tempos atípicos, 

faz-se necessário optar por meios inovadores e essas situações exigem soluções criativas, 

pois, de acordo com Head, Lockee e Oliver (2002), o Ensino Remoto de Emergência pode 

ser tratado como uma forma de pensar acerca de métodos de ensino, ajudando a descobrir 

limitações e o surgimento de novas necessidades institucionais, como o treinamento dos 

docentes para atuação no campo digital. Outro fator fundamental é a desmotivação dos 

alunos, o que impede a adesão às aulas não presenciais e a realização das atividades 

propostas pelos professores (VITOR et al., 2020). Fato esse que diverge diametralmente 
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das ideias de Knüppe (2006), cujo princípio básico assevera que, no processo ensino-

aprendizagem, a motivação deve estar presente em todos os momentos de experiências 

educacionais, a fim de propiciar um maior capital intelectual ao estudante.  

 

METODOLOGIA 

A pesquisa pode ser classificada como exploratório-descritiva, aplicada e constitui 

um estudo de caso, cuja população estudada trata-se dos estudantes, de 1º a 4º anos, do 

curso técnico em Logística, na modalidade integrado, do IFRN. A coleta dos dados foi 

realizada por meio da aplicação de um questionário eletrônico - utilizando-se da 

ferramenta Google Forms -, encaminhado aos 207 estudantes do curso técnico 

mencionado. Os dados foram aferidos em dezembro de 2020, período correspondente ao 

momento posterior à finalização do primeiro módulo do ensino remoto adotado pela 

instituição. 

Os dados dos respondentes (175 estudantes) foram tabulados por meio da planilha 

Excel Microsoft Office e, por conseguinte, criaram-se os gráficos que subsidiam a análise 

desses dados, os quais visam consolidar todas as informações, a fim de possibilitar aos 

pesquisadores uma avaliação mais aprofundada acerca das percepções dos estudantes 

quanto às dificuldades enfrentadas durante o ensino remoto adotado pelo IFRN. 

As questões levantadas no questionário concerne às dificuldades enfrentadas pelos 

estudantes durante o processo adaptativo à nova modalidade de ensino emergencial, bem 

como suas percepções quanto aos resultados obtidos relacionados ao desempenho e a 

aprendizagem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A partir dos resultados oriundos da aplicação do questionário, evidenciou-se a 

prevalência de estudantes que enfrentaram dificuldades de adaptação ao ensino remoto, 

correspondendo a 79,4% dos entrevistados. Além disso, verificou-se que, como exposto 

na Figura 01, apesar das dificuldades relatadas, 63,8% das respostas à questão, em 

referente à avaliação do ensino remoto em uma escala de 0 a 10, ficou entre 5 e 7 - o que 

pode ser considerada uma nota acima da média 5. Esses resultados são reflexo da ausência 

de metodologias inovadoras, conforme já apontam, para essa necessidade, os estudos de 
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Head, Lockee e Oliver (2002) e ainda corroborados por Vitor et al. (2020), quando 

asseveram que o ensino remoto apresenta um elevado grau de improviso. 

 

Figura 01: Avaliação do ensino remoto pelos discentes   

 

Fonte: Própria (2021). 

 

 Contudo, é importante destacar os principais fatores responsáveis pela notável 

dificuldade de adaptação por parte dos estudantes quanto ao ensino remoto. Os dados, 

apresentados na Figura 02, revelam que o principal entrave relatado foi a “dificuldade de 

concentração” (com 66,3% das respostas), seguido por “ambiente de estudos inadequado 

(com muitos ruídos, sem privacidade e/ou sem infraestrutura adequada)” (com 33,7% das 

respostas) e “falta de adaptação ao método de ensino remoto” (com 32,6% das respostas), 

fatores que levam à desmotivação dos estudantes, conforme evidenciado por Vitor et al. 

(2020) em seus estudos. As razões “metodologias inadequadas para essa modalidade 

ensino” e “dificuldade em manusear e/ou acessar as plataformas digitais utilizadas” - 

razões que contrariam os princípios de planejamento e de desenvolvimento apresentados 

por Branch (2015) - receberam, respectivamente, 14,3% e 12,6% das respostas. 

 

Figura 02: Principais dificuldades de adaptação ao ensino remoto relatadas 
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Fonte: Própria (2021) 

 

 Além disso, constatou-se, por meio da questão de autoavaliação do aprendizado e 

do desempenho dos estudantes, apresentada pela Figura 03, que há uma notável 

desproporcionalidade na relação entre esses dois aspectos: grande parte dos discentes 

alegaram estar com o desempenho acadêmico maior do que o aprendizado - um fato 

singular e, provavelmente, advindo da nova dinâmica de ensino remoto - durante o 

período da pesquisa. 

 

Figura 03: Autoavaliação dos discentes quanto à aprendizagem e ao desempenho durante o ensino 

remoto 

 

Fonte: Própria (2021) 
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Fonte: Própria (2021) 

 

 As respostas às perguntas abertas do questionário apresentam-se congruentes com 

o fenômeno observado na Figura 3, haja vista, na percepção dos estudantes, existirem: 

dificuldade em se adaptar e em aprender a partir de novas metodologias propostas a partir 

do ensino remoto ou, até mesmo, a utilização de metodologias tradicionais que são 

inadequadas a esse novo método de ensino; ajuda mútua quanto à utilização de recursos, 

inclusive pesquisas na internet, por parte dos estudantes, a fim de realizar as atividades 

ministradas. 

 

CONCLUSÕES 

As informações coletadas revelam que, de fato, os estudantes do curso Técnico 

em Logística Integrado não estavam devidamente preparados para essa mudança tão 

abrupta no método educacional. Notou-se ainda que grande parte dos discentes do 

IFRN/SGA possuíam uma familiaridade prévia com alguns dos recursos tecnológicos 

utilizados no ensino remoto, entretanto, não havia um cenário totalmente favorável, seja 

por uma infraestrutura inadequada, seja por questões individuais, no que concerne à 

introdução no Ensino Remoto de Emergência. 

Resumidamente, a partir das respostas obtidas com a aplicação dos questionários, 

constatou-se que houve dificuldade de adaptação por grande parte dos discentes. Em 

média, a avaliação pelos alunos sobre o ensino remoto ministrado pelo IFRN/SGA foi 

dado como médio; os quais apontaram que as maiores dificuldades enfrentadas pelos 

discentes estavam relacionadas com aspectos adaptativos - com destaque para os fatores 

"dificuldade de concentração” e “ambiente de estudos inadequado” - e com a escassez de 

recursos essenciais para a moldagem à metodologia remota.  
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Esta pesquisa foi fundamental para evidenciar os impactos (diretos e indiretos) da 

pandemia da Covid-19 no campo educacional, bem como as dificuldades de adaptação e 

de implementação do Ensino Remoto de Emergência nesse contexto. Apesar de constituir 

um estudo de caso, este artigo revela, empiricamente, as consequências enfrentadas por 

uma instituição de ensino que representa muitas outras que também necessitaram passar 

pelo mesmo processo adaptativo, sejam elas públicas ou privadas. 
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O ENSINO REMOTO PARA  ESTUDANTES COM TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA 
          

Nara Natália Alves e Silva1 

            

INTRODUÇÃO 

Diante do atual cenário pandêmico de COVID-19, que levou o mundo ao 

isolamento, o sistema educacional se viu obrigado a recorrer a novas modalidades de 

ensino que garantisse a continuidade do ano letivo de forma segura e minimizasse 

possíveis impactos na aprendizagem advindos da impossibilidade de aulas presenciais. 

Surge, então, o  ensino remoto emergencial, ‘remoto’ por referir-se ao distanciamento 

geográfico que o coronavírus provocou na educação impedindo a frequência presencial 

de aulas, e ‘emergencial’ porque todo o planejamento pedagógico de 2020 teve que ser 

“engavetado” e novas estratégias rapidamente repensadas (BEHAR, 2020).  

Essa modalidade adotada, repentinamente, trouxe consigo diversos desafios para 

a efetivação do processo de ensino aprendizagem, pois professores e alunos se viram 

dentro de um ambiente, até então, desconhecido e sem planejamentos prévios, exigindo 

dos mesmos ressignificar suas relações e práticas diárias que eram adotadas no mesmo 

espaço físico (OLIVEIRA; FERNANDES; ANDRADE, 2020). 

Além disso, ajustar-se a essa nova realidade torna-se ainda mais desafiador para 

alunos com Transtorno do Espectro Autista (doravante TEA), que além de lidarem com 

a adaptação às mudanças em seu cotidiano, tinham no ambiente escolar, embora ainda 

com muitos desafios, um importante espaço de socialização e inclusão que auxiliava tanto 

em seu desenvolvimento quanto das demais crianças que, a partir dessa convivência, 

aprendiam a lidar com as diferenças (CAMARGO E BOSSA, 2012). 

Frente a tais mudanças na educação e seus impasses, surge a urgência de pesquisas 

voltadas à temática atual, em busca de encontrar possíveis soluções que possam auxiliar 

os envolvidos no processo educativo. Dentro de tais perspectivas, o objetivo do presente 

trabalho é relatar o processo de ensino aprendizagem para estudantes com TEA durante 

o ensino remoto, bem como se os mesmos estão recebendo suporte necessário que permita 

a inclusão, ou se tais mudanças trouxeram dificuldades e/ou alterações na aprendizagem. 

  

 
1 Licenciada em Pedagogia, Universidade Estadual do Ceará, naranataliaalves@gmail.com  

mailto:naranataliaalves@gmail.com


II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial Saúde (OMS), passa a 

considerar uma pandemia a Síndrome Respiratória Aguda Grave, popularmente 

conhecida por COVID-19 (CAMACHO et al, 2020).  Com início no final de 2019 na 

cidade de Wuhan, na China, e com alto grau de contaminação, o vírus rapidamente se 

espalhou e, como meio de detenção a propagação do mesmo, o mundo se viu obrigado a 

entrar em isolamento social (ARRUDA, 2020). 

  As escolas passaram a ser consideradas um dos espaços sociais mais propícios à 

disseminação da doença, já que crianças e jovens considerados menos propensos ao 

desenvolvimento mais grave, seriam vetores fáceis de transmissão para seu grupo familiar 

(ARRUDA, 2020). Cerca de 1,5 bilhão de estudantes foram afetados com o fechamento 

e, frente a esse cenário, foi adotado o ensino remoto emergencial, buscando diminuir 

possíveis perdas no processo educativo. As casas passaram a ser salas de aulas e as telas 

novo meio de socialização entre professores e alunos (UNESCO 2020; BARROS E 

UHMANN,  2020). 

  Juntamente a essa nova modalidade, ficou evidente as desigualdades de acesso às 

tecnologias, várias discussões e desafios surgiram, tais como: a  interação entre 

professores e alunos, que ficou deficiente; as  dificuldades de adaptação à nova rotina e a 

falta de socialização no mesmo espaço físico, questões que se tornam mais desafiadoras 

para os alunos com TEA, que, com a quebra de rotina repentina ocasionada pela 

pandemia, podem apresentar mudanças em relação aos seus comportamentos (ALVES, 

2020; ARARIPE et al, 2019). 

  Marcado por déficits na comunicação, na interação social e no comportamento, e 

considerado pela Associação Americana de Psiquiatria – APA (2013) como um 

transtorno do neurodesenvolvimento, o termo autismo começou a ganhar destaque, a 

partir de 1943, com  pesquisas do psiquiatra Leo Kanner, embora o termo já tenha sido 

usado desde 1911 (MACHADO, 2011; CUNHA, 2015). 

  Embora com contradições e entraves, a escola é um importante espaço de inclusão 

e desenvolvimento de competências sociais para crianças com TEA. Tal inclusão não se 

refere apenas ao acesso da matrícula garantido por lei, implica o repensar de práticas e 

metodologias específicas, respeitando à singularidade dos mesmos, oportunizando a troca 
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de afetividade e o estimulando as suas capacidades interativas (CAMARGO, 2007; 

SALGADO, 2012). 

 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste estudo optou-se por uma abordagem qualitativa, 

pois a mesma “[...] fornece análise mais detalhada sobre investigações, hábitos, atitudes 

e tendências de comportamentos” (MARCONI; LAKATOS, 2008, p. 269), através do 

estudo de caso, ao qual se consiste em estudar determinados indivíduos, profissões ou 

grupo com a finalidade de se obter uma generalização. Sua vantagem consiste no fato de 

que, ao se iniciar com um pequeno grupo, garante-se que haja a preservação das principais 

características existentes no mesmo (LAKATOS; MARCONI, 2003). 

A metodologia qualitativa utilizada compreendeu uma entrevista semiestruturada, 

com um total de 5 perguntas, realizada com mães de alunos com TEA, matriculados em 

séries do Ensino Fundamental da rede de ensino pública de um município da região 

Centro-Sul do Estado do Ceará, e que estão tendo aulas no formato remoto. As mães 

identificadas foram contatadas para verificar a disponibilidade delas quanto à participação 

na pesquisa, tendo acesso ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e com a 

participação condicionada à manifestação do aceite em participar. Após a sinalização do 

aceite, a entrevista foi realizada através da rede social WhatsApp. Desse modo, como 

resultado do processo descrito acima, duas mães aceitaram participar e, para preservar 

suas identidades, as mesmas foram identificadas como M1(cujo filho tem 09 anos e cursa 

o 6º ano) e M2 (cujo filho tem 11 anos e cursa o 7º ano). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O primeiro questionamento a qual as participantes foram submetidas, foi em 

relação a forma que está sendo ofertada o ensino remoto para seus filhos. A participante 

M1 afirma que foi criado um grupo de WhatsApp, no qual o professor colocava as 

atividades e, às vezes, ocorriam algumas aulas pelo Google Meet. No entanto, como o seu 

filho não conseguia se concentrar nas aulas, recebia as atividades através de uma apostila, 

ao qual era preenchida em casa e, mensalmente, a mesma ia à escola fazer a troca. Já M2, 

expressa que as atividades eram todas passadas via WhatsApp, mas a professora mandava 

vídeos interativos e seu filho gostava muito. 
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Embora as tecnologias estejam auxiliando nesse momento, por mais que as crianças e 

adolescentes já utilizem a internet constantemente, percebem a mesma apenas como 

forma de entretenimento e não como um ambiente de estudo, fator que dificultou os 

mesmos acompanharem as aulas virtuais. Alguns professores até utilizavam ferramentas 

como vídeos, slides, a fim de auxiliar na compreensão e participação, todavia, no fim, as 

aulas acabavam se resumindo em correção de atividades que eram encaminhadas às 

famílias, de forma impressa ou virtual (ALVES, 2020). 

 Posteriormente, as mesmas foram indagadas se com a paralisação das aulas 

presenciais foi observado mudanças no comportamento e aprendizagem das crianças, e 

ambas afirmaram que sim. M1 destacou que seu filho regrediu bastante na aprendizagem, 

pois, na escola, ele tinha o acompanhamento do AEE (Atendimento Educacional 

Especializado), além de outras atividades que o mesmo fazia que auxiliavam em seu 

desenvolvimento e socialização e que foram suspensas pela pandemia, como a terapia, 

por exemplo. O mesmo foi ouvido pela M2 que, além do fator da socialização, pontua 

que seu filho apresenta mais irritabilidade, bem como mudanças de humor, características 

tidas como normais diante de tantas mudanças na rotina dessas crianças, como pontua 

Sousa et al. (2020, p. 3), destacando que  “a falta das terapias e do convívio em ambientes 

externos, como a escola e demais espaços sociais, quebra essa rotina e contribui para a 

desorganização comportamental”. 

  É válido destacar que as famílias podem ajudar nesse momento, os pais podem 

buscar estruturar, em casa, uma versão da rotina que os mesmos tinham na escola, como 

por exemplo, desenvolver os exercícios propostos pelos professores no mesmo horário 

que eles deveriam estar realizando na escola. Tal ação pode demandar comprometimento 

maior e apoio familiar, mas gerará ótimos resultados para os envolvidos. 

  Em relação à assistência que os estudantes têm recebido para desenvolver as 

atividades no ensino remoto, as respostas foram divergentes. a participante M1 elencou 

que não recebeu assistência, somente as atividades para fazer, não percebendo uma 

parceria com a escola, enquanto M2 relatou que a professora se mostrou presente no grupo 

do WhatsApp para ajudar nas dúvidas que as crianças tiverem nas atividades.  

  Observamos que é possível e necessário o apoio para realizar as atividades, já que muitos 

pais não se sentem preparados pedagogicamente para isso, no tocante à parceria 
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escola/família que deve existir até nas aulas presenciais. Cunha (2009) relata quão 

relevante é estabelecer essa parceria, a fim de estabelecer princípios que permitirão uma 

articulação harmoniosa na Educação.  

  No tocante às principais dificuldades enfrentadas durante o ensino remoto, foram 

elencadas questões como mudança de ambiente, falta de interação entre professor, alunos 

e colegas, dificuldade das mesmas em ajudar nos exercícios e nas ferramentas utilizadas, 

como foi pontuado por M2 através do relato a seguir: “Eu tenho que pedir ajuda para 

algum conhecido, já que às vezes a professora manda as atividades e não sei abrir o 

arquivo ou usar Youtube para os vídeos. 

  Tais questões vão de encontro as ideias já apresentadas aqui. Alves (2020) ao 

relatar sobre a dificuldade dos pais em auxiliar os filhos nas atividades e no uso das 

ferramentas, leva em consideração fatores como o nível escolar familiar sendo 

responsável por esse fenômeno. 

  Por fim, perguntamos se estava ocorrendo a inclusão nessa nova modalidade de 

ensino e foi unânime a resposta ao relatarem que a mesma quase não existia nem mesmo 

nas aulas presenciais. Ademais, M1 complementou relatando que não observava interesse 

da escola nem em tentar propor algo para os alunos com TEA, como notamos no trecho 

a seguir: “Esses alunos foram totalmente esquecidos". 

  A inclusão escolar é um dos temas mais recorrentes nas pesquisas ultimamente e, 

como já foi exposto anteriormente, incluir não é somente matricular ou receber crianças 

com deficiência. Podemos afirmar que a escola é inclusiva quando oportunizam 

condições igualitárias aos alunos, o que não significa tratamento igual a todos, mas 

oportunizar a aprendizagem de acordo com as especificidades de cada ser (GOÉS, 2004). 

 

CONCLUSÕES 

  Diante dos aportes teóricos que fundamentaram nossas discussões e dos 

resultados obtidos através da pesquisa fica evidente quão difícil tem sido esse momento 

para todos os envolvidos no processo educativo. Fomos “pegos de surpresa”, e essa 

mudança de paradigma trouxe além das dificuldades, a necessidade dos professores 

repensarem suas metodologias e de se apropriarem das mesmas em relação ao uso das 

tecnologias tão comuns em nosso dia a dia. Os desafios têm sido maiores para os 
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estudantes com TEA, que tiveram que lidar com a ruptura de sua rotina e se adaptarem a 

um novo modo de ensino ao qual só reforça o que enfrentam esses alunos no tocante à 

inclusão escolar.  

  Nosso trabalho não surge com a ideia de esgotar o tema ao qual já foi discutido 

por vários autores, mas reforça a urgente reflexão de adaptações curriculares buscando 

estratégias do que e como realizar o ensino remoto com esses alunos, permitindo aos 

mesmos a inclusão e avanços significativos em todos os aspectos de seu desenvolvimento. 
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O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO DIANTE A PANDEMIA DO COVID-19: 

UM ESTUDO DE CASO SOBRE OS DESAFIOS DE PROFESSORES DE UMA 

ESCOLA DA ZONA RURAL  

Telma da Silva Amorim1; Carla Eduarda do Nascimento2 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, a sociedade sofre uma pandemia com o surto da COVID-19. Com 

isso, as escolas tiveram que se reinventar e, desde então, as professoras tiveram que se 

adaptar e fazer uso das tecnologias para que o período letivo tivesse continuidade. Diante 

de toda essa situação, os professores passaram a depender das ferramentas tecnológicas 

que têm sido fundamentais para que as famílias, em isolamento social, acompanhem e 

organizem uma rotina junto aos alunos, os quais passaram a realizar as atividades com a 

ajuda de seus pais. Sendo assim, a família passou a ser um suporte na ausência do 

professor. 

A alfabetização sempre foi um processo mediado presencialmente, com o contato 

e a troca de conhecimentos entre professor e aluno. No atual contexto, o ensino é mediado 

por meio das tecnologias, o que tem desafiado mais o professor diante do ensino remoto. 

Ao abordar o tema sobre os desafios do processo de alfabetização em meio ao 

contexto atual, pretende destacar como os professores que atuam em escolas da zona rural 

estão conseguindo alfabetizar, a fim de compreender se os resultados são satisfatórios na 

aprendizagem dessas crianças. Desta forma, a pesquisa tem a seguinte pergunta 

norteadora: diante dessa pandemia, os professores estão conseguindo garantir a 

alfabetização dessas crianças efetivamente? 

Nesse sentido, o objetivo geral é compreender o processo de alfabetização em uma 

escola da zona rural diante do ensino remoto. Os objetivos específicos são: a) discutir o 

processo de alfabetização e letramento nos anos inicias do ensino fundamental; b) 

identificar os desafios enfrentados por professores da alfabetização mediante do contexto 

atual; c) analisar como o processo de alfabetização está ocorrendo através da tecnologia 

como aliada. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NOS ANOS INICIAIS 

A alfabetização é um processo pelo qual adquirimos o domínio do código escrito, 

ou seja, são as habilidades de ler e escrever. O letramento é a prática das habilidades que 

a criança adquire diante da leitura, sendo capaz de distinguir e resolver situações ao qual 

a sociedade o submete (SOARES, 2009).  

Ao longo dos tempos, a alfabetização percorreu caminhos para adequar-se com o 

conceito que temos atualmente, pois antes disso, a alfabetização era baseada no estímulo 

da leitura e escrita, sem preocupações voltados ao significado. Antes o ensino tinha como 

ênfase a memorização do conhecimento, sem levar o verdadeiro sentido do que estava 

presente, sendo assim, a compreensão do texto era, de fato, menosprezada. Mas, com o 

passar dos tempos, novos métodos e procedimentos foram utilizados para melhorar a 

qualidade do ensino, portanto, fazendo a criança se tornar capaz de associar o que se 

propõe, conseguindo  formular o entendimento diante à leitura e à escrita (SANTOS; 

SILVA; SILVA, 2020). 

OS DESAFIOS DE PROFESSORES ALFABETIZADORES MEDIANTE 

APANDEMIA 

Mediante a pandemia que enfrentamos, o mundo sofre com as novas 

configurações do “novo normal” e a educação não ficou de fora dessa. Desde então, os 

professores têm se desdobrado para adequar-se e conseguir dar aula de maneira remota, 

já que, até então, essa modalidade de ensino não fazia parte do cotidiano desses docentes.  

Com essa mudança repentina, os professores se encontraram obrigados a aderir o 

ensino remoto emergencial (ERE), uma nova modalidade criada para que professores e 

alunos de diferentes níveis de ensino e instituições, de todo o mundo, pudessem 

prosseguir com as aulas, mas mantendo o distanciamento social por conta da COVID-19 

(ANTÓNIO MOREIRA; SCHLEMMER, 2020). 

Com toda esta situação e as escolas fechadas, os professores tiveram que se 

reinventar, pois todas suas atividades pessoais e profissionais sofreram alterações, sendo 

assim, tiveram que criar estratégias e planos para que pudessem alfabetizar e repassar 

seus conteúdos de forma remota. Entretanto, com todas essas novas configurações, muitos 

professores encontraram dificuldades em dar aula de forma virtual, pois muitos deles não 

tinham o domínio de manusear os novos equipamentos tecnológicos, ou seja, havia uma 
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necessidade de uma infraestrutura para garantir um ensino de qualidade para todos. (GIL, 

PERSONI, 2020). 

As tecnologias têm se mostrado fundamental para a nova forma de ensino, porém 

não é o suficiente para algumas famílias de zona rural, onde, muitas vezes, não existe um 

acesso à internet de qualidade. Diante dessa situação, observa-se que, mesmo com as 

tecnologias presentes em nossas vidas, ainda há uma falta de preparo tanto das famílias, 

quanto da escola em lidar com esses novos ferramentas virtuais de ensino.  

A TECNOLOGIA COMO ALIADA AO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 

A pandemia do COVID-19 afetou o mundo de uma forma global e esse novo vírus 

vem assustando toda a sociedade. Para que essa situação não resultasse em algo ainda 

maior, foi decretado o isolamento social. Desta forma, pensando em como seria a 

continuação do ensino para que as crianças não se prejudicarem em questão do ensino-

aprendizagem, foi decretado que as escolas oferecessem as aulas através do ERE.  

De acordo com Freire (2015), a educação é um fenômeno que provoca a interação 

do sujeito com o meio social, tendo como relevância formar sujeitos críticos e reflexivos. 

Desta forma, a utilização das tecnologias como estratégia de ensino coloca o discente no 

papel central no processo de aprendizagem. Com isso, ressalta-se a importância dos 

professores em utilizar as tecnologias que podem ser aliadas à educação. É perceptível o 

acesso cada vez mais à internet e a interação das crianças, jovens e adultos com as 

tecnologias, levando isso em conta, o uso das tecnologias pode ser de suma importância 

neste atual contexto. 

Sob essa perspectiva, os professores tiveram que se planejar para que as aulas 

acontecessem de forma remota. Contudo, destaca-se que as tecnologias desenvolvem um 

papel fundamental quando adequadas ao ensino, pois, possibilita ao estímulo da 

aprendizagem, possibilitando uma forma mais criativa e estimuladora na prática 

pedagógica. 

 

METODOLOGIA 

A presente pesquisa tem como metodologia um estudo de caso, de cunho 

qualitativo. A pesquisa busca identificar através de um questionário elaborado com 16 

perguntas para professoras alfabetizadoras do 1° e 2° ano dos anos iniciais que lecionam 
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em uma escola da rede municipal localizada na zona rural do município de Tianguá, 

Ceará. O questionário foi elaborado pelo Google Forms com perguntas sobre o processo 

de alfabetização em tempos de pandemia e a utilização das tecnologias diante o ensino 

remoto. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A escola investigada encontra-se localizada na zona rural do Município de 

Tianguá, Ceará. Para obtenção das respostas do questionário elaborado, contou-se com a 

participação de 2 professoras alfabetizadoras do 1° e 2° ano dos anos iniciais.  

Diante da pergunta sobre a formação docente, as duas professoras informaram que 

são graduadas e possuem tempo de docência entre 15 e 20 anos. As professoras 

alfabetizadoras atuam no 1° e 2° ano. Com a adesão das escolas ao ERE, o notebook foi 

usado pelas duas professoras no intuito de manter a comunicação, bem como o celular 

com acesso à internet e o computador foi utilizado apenas por uma delas. 

A turma do 1° ano é composta por 26 alunos e a do 2° ano contém 30. Os 

educandos têm acesso ao conteúdo através de atividades enviadas via WhatsApp ou 

impressas, retiradas pelos pais na escola. As ferramentas Google Meet e WhatsApp foram 

utilizadas pelas professoras para as aulas remotas. 

Contudo, buscou-se identificar se as professoras conseguiram obter resultados 

satisfatórios em relação à alfabetização dos alunos no ensino remoto. Parcialmente, 

tiveram-se resultados satisfatórios no processo de alfabetização com as aulas não 

presenciais. À vista das dificuldades encontradas com o ensino remoto, a falta de acesso 

à internet dos alunos foi um dos fatores principais para o atraso do processo de 

aprendizagem, assim como a ausência da família no auxílio as atividades desenvolvidas 

e a falta dos recursos tecnológicos. 

Ao ser questionado sobre a interação dos alunos e professoras para o processo de 

alfabetização no ensino remoto, as professoras afirmaram que foi obtido um resultado 

parcial. Já quando perguntadas sobre alfabetizar mediante as aulas on-line, o resultado foi 

o mesmo. 

Sobre a possibilidade do isolamento trazer reflexos para o desenvolvimento desses 

alunos, as duas professoras afirmaram que sim, ou seja, o afastamento das crianças da 

escola evidenciará consequências negativas. Com as duas turmas que integram entre 26 
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e 30 alunos, as professoras afirmaram que não foi possível alfabetizar os alunos da turma 

com o ensino remoto. Todavia, justificando a quantidade relatada pelas professoras, 

destaca-se que entre 10 e 20 alunos foi satisfatório alfabetizar. 

Para identificar a dificuldade das professoras com o uso das tecnologias a fim de 

mediar às aulas, as docentes afirmaram que parcialmente tiveram dificuldades. Em 

relação às dificuldades com a utilização das tecnologias como aliadas ao ensino remoto, 

só uma das duas professoras relatou a sua justificativa, informando que os alunos não 

tinham acesso à internet, e os pais precisavam direcionar-se até a escola para retirar as 

atividades impressas.  

 

CONCLUSÕES 

Constatamos que o ensino remoto tem proporcionado dificuldades para 

professores, alunos e pais. O afastamento dos alunos da escola durante o isolamento social 

tem afetado o rendimento da aprendizagem dos educandos. Com isso, as professoras 

alfabetizadoras têm se reinventado para trazer aos alunos uma aprendizagem de forma 

mais contínua. A alfabetização foi um processo árduo para as professoras diante do ensino 

presencial, no entanto, com o ensino remoto as dificuldades se configuraram como ainda 

maiores, especialmente por conta da falta de acesso à internet e aos recursos tecnológicos. 

As tecnologias têm sido de suma importância durante o isolamento social, mas as 

professoras ainda relataram dificuldades para manusear as tecnologias diante a 

aprendizagem. Além das dificuldades com o uso da tecnologia, o processo de 

alfabetização de acordo com as considerações das professoras, não está sendo um 

processo com resultados satisfatórios, pois, para que a alfabetização dos alunos tenha 

bons resultados, é necessária a participação da família, que diante do contexto atual, tem 

sido algo difícil.  
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O PROFESSOR ADEQUANDO-SE AOS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO 

REMOTA DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL 

 

Elisabete Marques Cardozo de Sousa1 

Maria da Cruz Gomes dos Santos2 
 

 

INTRODUÇÃO 

 A pesquisa a ser apresentada a seguir, destaca os desafios vivenciados na educação 

remota durante o isolamento social. A partir da descrição de experiências vivenciadas 

durante o estágio da disciplina Estágio Curricular Obrigatório II, objetiva-se analisar as 

contribuições das ferramentas educacionais virtuais que incentivam o despertar de novas 

habilidades no contexto do ensino remoto on-line, no sentido de auxiliar professores e 

viabilizar o aprendizado de forma diferenciada. Especificamente buscou-se reinventar as 

estratégias e metodologias de ensino utilizando recursos didáticos diferenciados; bem 

como elaborar um folder informativo com sugestões de técnicas de inovação, 

proporcionando aos alunos aulas mais dinâmicas. 

 A metodologia apresentada tem uma abordagem qualitativa, através da utilização 

de métodos de observação e prática, experimentados e vivenciados no decorrer do estágio, 

a partir de uma análise textual discursiva, pautando-se nas concepções de autores, como 

Alarcão (2011), Pimenta (1997), entre outros. 

 Os resultados apontaram para a necessidade de uma proposta que se embase em 

novas perspectivas de interação na escola, as quais façam uso das ferramentas digitais e 

promovam mais formação e capacitação docente, visto que, as novas tecnologias têm sido 

fundamentais para esse caminho de descobertas, inclusão e também da superação dos 

obstáculos. Nessa perspectiva, foi desenvolvido este estágio, a fim de contribuir para uma 

aproximação da teoria acadêmica com a prática em sala de aula. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Considera-se importante destacar que, diante da perspectiva em que encontra-se 

o atual contexto educacional, o docente em formação deve assumir uma postura de 

 
1 Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI, elisabete.cardozo72@gmail.com  
2 Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI, mariahcruz@gmail.com  
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pesquisador durante o estágio. Ou seja, aprofundar a investigação e problematização dos 

contextos em que estão inseridos e, a partir daí, desenvolver projetos e estratégias que 

busquem atender as necessidades de cada realidade, sendo necessário absorver e 

transformar essas mudanças e saber lidar com o novo.  

 Alinhando-se a esse pensamento, Alarcão (2011) aponta que: 

 

a necessidade de se romper com velhos paradigmas no campo 

educacional, buscando uma mudança de pensamento sobre uma nova 

ótica educacional através da formação continuada vista como um dos 

pré-requisitos básico para a transformação do professor, pois é através 

do estudo, da pesquisa, da reflexão, do constante contato com novas 

concepções, proporcionado pelos programas de formação continuada, 

que é possível a mudança. 

 

 Toda essa nova forma de ação dentro do ambiente virtual de aprendizagem trouxe 

uma mudança significativa dentro do cotidiano escolar, evidenciando que se faz 

necessário que os professores atuantes de escolas públicas de ensino fundamental (anos 

finais) estejam preparados para mudar seu modo de pensar e  fazer pedagógico, 

oportunizando vivenciar novas experiências, novas pesquisas, novas formas de ver e 

pensar o ensino. 

 Indubitavelmente, o estágio torna-se imprescindível no processo de formação 

docente, pois oferece condições aos futuros educadores e, especificamente em relação aos 

estudantes de graduação, uma relação próxima com o ambiente, que envolve o cotidiano 

de um professor. A partir dessa experiência, os acadêmicos começarão a se 

compreenderem como futuros professores, pela primeira vez, encarando o desafio de 

conviver, falar e ouvir, com linguagens e saberes distintos do seu meio, mais acessível à 

criança (PIMENTA, 1997). 

 Nesse sentido, o aluno durante o estágio é o elemento central da discussão 

desenvolvida. Assim, este trabalho assimila teorias sobre docência com as vivências na 

sala de aula, estabelecendo-se, nesse viés, um confronto entre as fórmulas dos livros e as 

realidades diversas encontradas no âmbito escolar, as quais são, muitas vezes, bem 

difíceis de se resolverem com estratégias prontas e copiadas de outros modelos. 

 

A profissão de professor também é prática. E o modo de aprender a 

profissão, conforme a perspectiva da imitação, será a partir da 

observação, imitação, reprodução e, às vezes, da re-elaboração dos 
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modelos existentes na prática, consagrados como bons. Muitas vezes 

nossos alunos aprendem conosco, observando-nos, imitando, mas 

também elaborando seu próprio modo de ser a partir da análise crítica 

do nosso modo de ser. Nesse processo escolhem, separam aquilo que 

consideram adequado, acrescentam novos modos, adaptando-se aos 

contextos nos quais se encontram (PIMENTA; LIMA, 2008, p.7). 

 

 Desse modo, procurou-se direcionar um olhar para o aspecto de como o estágio 

acontece no contexto de formação de professores e, mais especificamente, no âmbito de 

ambientes virtuais. Entende-se por tecnologia educacional em ambientes virtuais o 

conjunto de técnicas, processos e métodos que utilizam meios digitais e demais recursos 

como ferramentas de apoio aplicadas ao ensino, com a possibilidade de atuar de forma 

metódica entre quem ensina e quem aprende. 

 Diante destas mudanças sociais, a tecnologia afeta outros ambientes do nosso 

cotidiano, não apenas o laboral, mas também no ambiente escolar. Podemos notar que as 

mudanças foram tão profundas nesse ambiente que, rapidamente, se tornaram elementos 

estruturantes do estágio obrigatório curricular e, talvez assim, o ensino no pós pandemia 

caminhe a passos largos para se aprimorar com muitas ferramentas digitais, bem como 

proporcione propostas de estágios curriculares obrigatórios em cursos de 

licenciaturas,virtualmente. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho referiu-se ao Estágio Curricular Obrigatório II, atendendo as 

exigências da disciplina de Estágio do Curso de Letras/Libras do Centro Universitário 

Leonardo Da Vinci-UNIASSELVI, polo Teresina-PI, como requisito obrigatório para a 

obtenção de aprovação. 

Todo o percurso metodológico para a realização do estágio foi elaborado de forma 

virtualmente com leituras em livros, e-books, artigos, revistas, documentos on-lines e 

consultas a sites e plataformas que nos proporcionaram meios para a elaboração do 

produto virtual (folder informativo), bem como embasamentos teóricos para a produção 

do paper que deverá auxiliar docentes de escolas públicas de Educação Básica Anos 

Finais - Ensino Fundamental I, no enfrentamento das dificuldades percebidas, durante o 

período deisolamento social, ao preparar as aulas remotas on-line. 

Assim, com base nesses pressupostos metodológicos foi que o estágio curricular 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

obrigatório virtual foi desenvolvido. No intuito de uma melhor compreensão, os registros 

foram elencados em categorias de observação e prática partindo das pesquisas, leituras e 

elaboração do folder informativo, escrita e produção do artigo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No que se refere à questão da prática docente no estágio em formação e 

capacitação docente, muitas são as barreiras existentes em relação à realidade 

extenuante que professoras e professores estão enfrentando durante a pandemia e o 

período de isolamento social. Principalmente nas escolas públicas, onde muitos 

docentes, além de não terem o preparo para tal atividade, estão sendo cobrados para 

providenciarem materiais inéditos e recursos de apoio, ou ainda, estarem à disposição 

para dúvidas, produzirem videoaulas e/ou transmissões ao vivo. 

Durante a realização dessa pesquisa, outro aspecto relevante percebido foi que: 

 

Muitas escolas, não possuem infraestrutura para essa modalidade, não 

dispõem de plataformas e AVAs, professores e professoras com 

formação adequada para trabalhar com a modalidade, não estando, 

assim como os estudantes, aptos para essa alternativa (CAMPANHA, 

2020). 

 

O cenário é complexo, mas é urgentemente remoto e emergencial que outras 

alternativas sejam propostas, algo que exige planejamento, formação e investimento. Essa 

modalidade de ensino remoto é uma ótima alternativa emergencial, mas é preciso que a 

escola forme os docentes, invista em capacitação, preparando-os para utilizarem as 

ferramentas tecnológicas de forma rápida e inovadora. É importante salientar que esse foi 

um dos objetivos traçados pelo plano de estágio nesse período de pandemia, que nos 

proporcionou novas descobertas, desafios a serem enfrentados nessa pesquisa. 

Em tempos de pandemia, muitos são os entraves que precisam ser questionados 

em relação ao ensino remoto emergencial ou aulas virtuais a fim de minimizar esses 

problemas e traçar novas perspectivas, pensando aqui a educação básica como direito 

público subjetivo e assegurada pela Constituição Federal de 1988. 

Agora é o momento de o professor inovar, ter mais planos de ação em relação a 

todos os seus alunos e o envolvimento dos mesmos com as matérias que serão aplicadas. 

Assim, pesquisamos e sugerimos algumas das ferramentas digitais necessárias, entre elas: 
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plataformas como o Zoom, Google Meet, Google Classroom, YouTube Edu (para aulas e 

exposição de materiais); ensinar com gamificação, entre eles, sugerimos o Kahoot, 

Socrative; elaborar provas e atividades fazendo uso do Google Forms; ministrar 

conteúdos de leituras e outras aulas em Power Point gravadas com áudios e vídeos, 

construindo ou não com os alunos; e ainda fazer o uso do WhatsApp Web para aulas com 

vídeo chamadas; envio de atividades e até correções e devoluções aos alunos e ou família. 

A era digital proporciona muitas facilidades e a internet no quesito de educação 

torna-se uma ferramenta pedagógica, entre muitas outras, que o docente pode utilizar para 

repassar todo o conhecimento que possui e, assim, adequar o processo de aprendizagem 

durante o isolamento social. 

Destacamos ainda que o processo de ensino aprendizagem proporcionado pela 

mediação pedagógica entre alunos e formadores (professor e tutor) através das TICs. 

Embora separados geograficamente, todos os envolvidos puderam interagir, trocar 

informações e refletir sobre as variantes envolvidas na formação do professor. 

Percebe-se que, além da padronização técnica desses relatos por meio do software, 

que os estagiários passaram a se atentar e refletir sobre pontos específicos sobre a 

estrutura física e pedagógica das escolas campo, assim como sobre as ações de cada 

membro da escola e sobre as suas próprias como futuro professor. 

O acesso à revista e jornas on-line com informações pontuais e atualizadas, o vasto 

acervo da biblioteca virtual, laboratórios virtuais que permitem recriar experiências que 

se transpõe do livro didático são recursos ricos. Para tanto, há necessidade do constante 

estudo e desenvolvimento de habilidades para o conhecimento, domínio da informação e 

a análise crítica das escolas, espaço institucional bem como das comunidades onde se 

insere. 

 

CONCLUSÕES 

No bojo dessa prerrogativa de mudança, o estágio curricular obrigatório de forma 

virtual foi muito importante para o nosso aprendizado, sendo possível perceber que 

ensinar não é muito fácil, é preciso ter habilidades, dinâmicas e domínio de conteúdos 

acima de tudo. Dessa forma, foi muito válido a vivência dessa experiência de estágio, 

pois foi possibilitado a elaboração de um produto virtual, assim, os acadêmicos 
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estagiários mostraram desenvoltura nas atividades propostas e realização de um produto 

finalizado. 

Por fim, podemos afirmar que o estágio e a elaboração de um produto virtual 

foram imprescindíveis para o nosso aprendizado como futuras professoras de Letras-

Libras, pois nos permitirá novas possibilidades para emergir e avançar em uma educação 

pós isolamento social, com novos desafios que começarão a fluir e redimensionar as 

práticas pedagógicas, proporcionando assim, mais possibilidades e acessibilidades a 

todos que se interessam em se desenvolver academicamente especialmente no tocante a 

educação de aulas remotas on-lines. 

Enquanto acadêmicos, vivemos os desafios que precisaram ser abraçados e 

percebidos, sendo assim, utilizamos a tecnologia nesse momento. Enquanto docentes, o 

trabalho e a visão de que é preciso sempre estudar, criar e reinventar, avançando nos 

métodos de ensino, pois a tecnologia se uniu a educação e juntamente aos alunos na era 

digital chegou para ficar. 
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O PROFESSOR DE GEOCIÊNCIAS DURANTE A PANDEMIA: 

ABORDAGENS PEDAGÓGICAS 

 

Alan Ferreira Malaquias de Oliveira1; Narla Sathler de Oliveira Musse 2; 

José Lucas de Silva Pereira3 

 

INTRODUÇÃO 

Os tempos atuais são muito desafiadores para todos os humanos e, em especial, 

para aqueles que atuam na educação. Como uma grande e inesperada onda, eles foram 

retirados de uma contexto de atividades presenciais para o ensino remoto. Não houve 

preparação, aviso ou antecipação. Neste novo contexto, novas abordagens e estratégias 

pedagógicas tiveram de ser adotadas e pensadas, no sentido de possibilitar aos alunos o 

acesso ao conhecimento.  

Em um primeiro momento, considerou-se que a adoção das tecnologias como 

plataformas de comunicação por vídeo, redes sociais e outras mídias seriam suficientes 

para a transposição do ensino presencial para o remoto. Porém, a realidade da educaçao 

brasileira é muito singular e, uma quantidade expressiva de alunos não tem acesso à 

internet, o que dificultou o retorno às aulas, as quais foram interrompidas no momento de 

decretação do isolamento social, em março de 2020.  

Em alguns lugares, este retorno só aconteceu no segundo semestre de 2020. E essa 

adaptação do ensino remoto não foi rápido, pois, ao sair da sala e partir para a área virtual, 

o professor, sem os conhecimentos necessários, precisou se habituar bruscamente seus 

métodos tradicionais de ensino (BARBOSA; VIEGAS; BATISTA, 2020, p. 260). 

Ninguém, nem mesmo os educadores que já utilizavam as novas tecnologias em sala de 

aula, imaginavam que seria necessário essa mudança abrupta por causa da expansão do 

coronavírus e da adoção do ensino remoto (MOREIRA; HENRIQUE; BARROS, 2020, 

p. 351), uma mudança que apresentou diversos percalços durante o período de adaptação. 

Diante dessas reflexões, o objetivo desta pesquisa é apresentar as abordagens pedagógicas 

adotadas por professores da rede pública de Natal/RN, para o ensino de geociências na 

modalidade remota.  

 
1 Licenciatura em Geografia, IFRN/CNAT, alan.ferreira@escolar.ifrn.edu.br  
2 Professora Titular do IFRN/CNAT, narla.musse@ifrn.edu.br  
3 Licenciatura em Geografia, IFRN/CNAT, jose.pereira1@escolar.ifrn.edu.br  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O Ministério da Educação (2020) adotou o ensino remoto no seu plano 

emergencial de enfrentamento da pandemia do coronavírus a fim de suavizar o impacto 

que ocorreria no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, ficando a cargo das 

secretarias estaduais e municipais de educação fazerem as devidas adaptações conforme 

a realidade da localidade. Essa suspensão das atividades presenciais e migração para o 

ambiente virtual estabeleceu o início do ensino remoto, no qual os professores e alunos 

tiveram que adaptar suas metodologias e práticas pedagógicas e de aprendizagem típicas 

do ensino presencial (MOREIRA, HENRIQUE; BARROS 2020, p. 352).  

Porém, compreendemos que a migração para o ensino remoto requer muito mais 

que simplesmente se adaptar a uma nova realidade imposta pelo isolamento social. Há 

muitos e complexos parâmetros a serem analisados para avaliar a efetividade e sucesso 

dessa migração repentina. E nesse ponto, não estamos avaliando a efetividade do ensino 

remoto em si, mas sim a forma como ele foi implantado e o contexto social e econômico 

em que alunos, professores e gestores dessas instituições estão inseridos. Neste sentido, 

Rondini, Pedro e Duarte (2020, p. 47) discutem a prática pedagógica no ensino remoto, 

afirmando que as tecnologias digitais da informação e comunicação “por si só não serão 

capazes de revolucionar a educação, porque, além da escolha adequada dos recursos que 

serão utilizados, é preciso adotar estratégias metodológicas assertivas, as quais promovam 

uma aprendizagem significativa por parte dos estudantes”. 

Além disso, dados publicados pela Organização Todos pela Educação (2018, p. 

13) apontam que, no Brasil, apenas 42% dos professores entrevistados afirmaram ter 

cursado alguma disciplina voltada para o uso de tecnologias em sala durante sua 

graduação e, somente 22%, participaram de cursos com a mesma temática. Em uma 

realidade onde grande parcela de professores não possuem conhecimentos básicos de 

informática e tecnologias de aprendizagem para a implementação do ensino remoto, as 

chances de sucesso ficam baixas.  

O desfoque do conhecimento técnico afeta, de forma significativa, o modo como 

os assuntos são abordados nas aulas e trazem o aluno para a linha de raciocínio do 

professor. Esse entrave pode ser melhor percebido nas disciplinas que demandam 
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atividades e metodologias mais práticas, como as geociências. Esses conteúdos, que 

necessitam de intermediações pedagógicas e atividades práticas proporcionadas pelo 

professor, configuram-se desafios maiores impostos pelo uso das novas tecnologias, 

principalmente pelas limitações do ensino remoto. 

Dada a importância do aprendizado dos conteúdos de Geociências para os alunos 

do ensino fundamental, surge a preocupação na mudança do formato das aulas presenciais 

para aquelas remotas, com o intuito de não interromper bruscamente o processo de 

aprendizagem e nem proporcionar uma evasão escolar. 

 

METODOLOGIA 

Esta é uma pesquisa que se caracteriza pelo caráter quantitativo, visando analisar 

e compreender a realidade do ensino de geociências durante a pandemia da COVID-19. 

Foram coletados dados de professores de geociências do ensino fundamental das redes 

públicas e privadas de ensino do município de Natal, por meio de formulário on-line, 

através da ferramenta Google Forms. O formulário contou com 26 perguntas, sendo 17 

objetivas e 9 subjetivas, acerca da sua formação acadêmica, atuação profissional, 

conhecimentos sobre informática, área de formação, metodologias utilizadas no ensino 

remoto e as dificuldades enfrentadas no ensino remoto.  

O link de acesso aos formuláros foram disponibilizados pelas redes sociais, com 

ressalva de que somente professores que atuassem no ensino de geociências 

respondessem ao questionário. Durante 30 dias, o formulário ficou disponível, com a 

participação de 18 professores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

É importante caracterizar os sujeitos desta pesquisa. 18,8% possuem idade entre 

31 e 37 anos, 18,8% idades entre 37 e 42 anos e 56,3% possuem idade acima de 43 anos. 

Somente 6,3% deles tem menos de 1 ano em sala de aula. 43,8% tem entre 5 e 10 anos de 

sala de aula, 18,8% entre 10 e 15 anos de sala de aula e 25% acima de 20 anos. Esses 

dados evidenciam que a maioria dos professores, participantes da pesquisa, já não são tão 

jovens e tem mais de 5 anos em sala de aula.   

Quanto à formação, 68,8% são licenciados em Geografia, 6,3% licenciados em 
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História, 6,3% em Pedagogia e 18,8% em outras áreas. 43,8% deles se formaram na 

UFRN, 18,8% formados pelo IFRN e o restante em outras instituições. Outro dado 

interessante é que 56, 3% trabalha somente em uma escola e 43,8% em duas escolas. Este 

dado também nos leva a refletir sobre o fazer pedagógico desses docentes, uma vez que 

é bem comum no sistema educacional brasileiro que os professores atuem em mais de 

uma instituição, devido aos baixos salários da categoria. Além disso, quando o professor 

atua em mais de uma instituição, é compreensível que ele tenha dificuldades em gerenciar 

seu tempo e desenvolver atividades diferenciadas para os alunos. 

Quando perguntados se atuavam como professores por escolha, 93,8% disseram 

que sim. Sabemos que trabalhar com o escolhemos é um diferencial importante no 

incentivo em fazer o trabalho de maneira mais fluida. A questão seguinte se referia ao 

grau de satisfação em ser professor,  e as respostas apontam nessa mesma linha, ou seja, 

de que o professor está relativamente satisfeito com sua profissão, com 68,8% satisfeito 

a muito satisfeito e o restante mediamente satisfeito. 

Em relação aos conhecimentos de informática, apenas 56% dos entrevistados 

afirmam ter aprendido, durante a graduação, metodologias que utilizam plataformas e 

ferramentas digitais voltadas à educação. 54% relataram não ter tido contato com essas 

ferramentas na faculdade, 36% disseram ter aprendido por conta própria, enquanto que 

18% não tiveram qualquer contato e nem utilizavam em sala de aula. Para compreender 

melhor, pedimos aos entrevistados que citassem quais tecnologias educacionais 

utilizavam em suas aulas antes de adotarem o ensino remoto. Os resultados podem ser 

observados na figura 1. 

 

Figura 1: Ferramentas educacionais utilizadas em sala antes da pandemia 
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Fonte: própria (2021) 

 

Com a implementação do ensino remoto, os professores necessitaram modificar 

seus planos de aulas e abordagem pedagógica de acordo com a nova realidade. Os dados 

apontam que todos eles possuíam equipamentos utilizados no ensino remoto, tais como 

computador de mesa, notebook, tablet, smartphone, fone de ouvido, entre outros e acesso 

à internet (sem fio, dados móveis, fibra ótica, entre outras) para ministrar as aulas 

síncronas. 

Para trabalhar os conteúdos de geociências de forma remota, eles afirmaram 

utilizar as ferramentas listadas no quadro 1.  

 

Quadro 1: Ferramentas Utilizadas Para A Ministração Dos Conteúdos 

Ferramentas Utilizadas Para A Ministração Dos Conteúdos 

Jogos Google Education Pesquisa Slide 

Livros Didáticos Google Meet Atividades Textos 

Filmes Google Earth Seminários Vídeos 

Associação com a 

realidade 

Qgis Mapas Mentais Imagens 

Redes Sociais Infográficos Música 

Fonte: própria (2021) 

 

Como podemos observar, as ferramentas são bastante adequadas para um ensino 

remoto, são atuais e possibilitam uma boa interação entre aluno e professor. Mas 

necessitamos ficar atentos ao que destacam Moreira, Henriques e Barros (2020, p. 354) 

ao afirmar que  “o professor, mais do que transmitir conhecimentos, deve agora guiar o 
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processo de aprendizagem do estudante de forma a desenvolver as suas capacidades, 

nomeadamente de aprender a aprender, da sua autoaprendizagem e da sua autonomia”.  

Em relação às dificuldades enfrentadas pelos professores durante o ensino remoto, 

69% dos entrevistados relataram ter tido alguma dificuldade durante o ensino remoto. 

Dentre as mais citadas estão: problemas técnicos (25%); falta de afinidade com o novo 

modelo de ensino (18,75%); baixa frequência e interação dos alunos (31,25%).  

Por fim, as maiores dificuldades enfrentadas por eles foi para trabalhar alguns 

conteúdos de geociências como Geofísica (18,75%); Meteorologia e Climatologia 

(12,5%); Matéria e Energia (12,5%); Geologia e Mineração (25%); Atividades Práticas, 

como laboratório e aulas de campo (12,5%); Geomorfologia (12,5%); e Cartografia e 

Geoprocessamento (31,25%). 

Quanto à sistemática de avaliação, os participantes da pesquisa afirmaram utilizar 

as provas on-line por meio do Google Forms, seminários e estudos dirigidos. Somente 

um deles relatou que utiliza os jogos nas avaliações.  

Para finalizar, consideramos essencial entender o nível de satisfação dos 

professores em relação ao ensino remoto. O resultado foi que 26,7% não estão satisfeitos, 

26,6% estavam medianamente satisfeitos e 46,7% estavam satisfeitos. 

 

CONCLUSÕES 

Os dados da pesquisa nos levam a algumas considerações importantes 

relacionadas às abordagens pedagógicas adotadas durante o ensino remoto. Inicialmente, 

foi possível observar que uma grande maioria não teve preparação para ser inserido no 

ensino remoto, mas estão se adaptando e se sentindo mais confortáveis com as novas 

tecnologias durante as aulas e durante as avaliações. Dentre as dificuldades enfrentadas 

por eles foram citadas problemas técnicos, falta de afinidade com o novo modelo de 

ensino e baixa frequência e interação dos alunos. 
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O USO DO INSTAGRAM PARA O ENSINO DE ELE NO CONTEXTO 

REMOTO: UMA PROPOSTA DIDÁTICA 
          

Maria Clara Medeiros Silva1 

            

INTRODUÇÃO 

O ensino de Espanhol como Língua Espanhola (ELE), no Brasil, enfrenta 

dificuldades em estabelecer um espaço de notória importância, principalmente depois da 

revogação da Lei 11.161 (BRASIL, 2005) pela lei 13.415 (BRASIL, 2017) que retira a 

obrigatoriedade do ensino de Língua Espanhola do Ensino Médio, deixando apenas em 

caráter optativo e com carga horária reduzida, dispondo apenas de cinquenta minutos de 

aula por semana. 

O professor de Língua Espanhola, no ensino presencial, já encontra dificuldades 

de ministrar o conteúdo da grade curricular, conforme orienta a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de forma 

contextualizada e principalmente que auxiliem os alunos a desenvolverem as quatro 

habilidades linguísticas (expressão oral, expressão escrita, compreensão leitora e 

compreensão auditiva) justamente por causa do curto tempo em sala. Dessa forma, o 

professor precisa utilizar outros meios e recursos para cumprir o objetivo esperado para 

as aulas de Língua Estrangeira (LE). 

No contexto da pandemia da Covid-19, a problemática do tempo de aula 

presencial e do desenvolvimento das habilidades linguísticas dos alunos da disciplina de 

Língua Espanhola se tornou ainda maior. Por esse motivo, foi percebida uma maior 

necessidade de se utilizar ferramentas e cenários diferentes para que o processo de ensino-

aprendizagem continuasse sendo possível de forma eficiente.  

Sabendo disso, observamos que as redes sociais foram percebidas e reconhecidas 

como um ambiente de potencial interação dos alunos, docentes, pais e comunidade 

escolar, pois permitem a transmissão do conhecimento a qualquer momento do dia sem 

que as pessoas precisem estar em um mesmo ambiente. Além disso, as redes sociais 

também é um meio que coloca o aluno como agente principal do processo de ensino-

aprendizagem ao motivar a criar, interagir e discutir temáticas atuais do seu interesse e 

 
1 Graduada em Letras Espanhol, UFRN; Especialista em Ensino de ELE, UFRN; Mestranda em Inovação 

em Tecnologias Educacionais, IMD, medeirosclara@ufrn.edu.br 
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cotidiano. 

Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo apresentar a construção de 

uma proposta didática com o uso do Instagram no ensino remoto para o componente 

curricular de Língua Espanhola. Para tanto, o público-alvo escolhido foram alunos do 2º 

ano do Ensino Médio, tendo em vista as orientações da BNCC e no Quadro Comum 

Europeu de Referências para Línguas, documentos consultados para a elaboração da 

proposta. 

Além desta Introdução, o artigo encontra-se dividido em quatro seções: a seção 

“Fundamentação teórica” discute sobre educação na era digital e sobre as redes sociais 

como recurso pedagógico; na seção de “Metodologia”, encontram-se as etapas de 

desenvolvimento da proposta, iniciadas com questionamentos, que conduziram as duas 

fases de produção; os “Resultados e discussões” apresentam resumidamente a proposta; 

e as “Considerações finais” enfatizam a necessidade de uma prática inovadora, 

destacando o potencial das redes sociais no processo de ensino-aprendizagem de ELE. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Ensinar e aprender no contexto da pandemia da Covid-19 exige adaptabilidade 

sobre o modo de pensar, aprender a aprender e aprender a fazer (DELLORS et al., 1999) 

que atendam os objetivos no ensino remoto. Sabendo disso, há, portanto, uma necessidade 

de produzir material didático que atenda a essa demanda. 

Os conteúdos midiáticos e as redes sociais que fazem parte da vida dos discentes, 

nativos digitais (PRENSKY, 2001), dentro e fora dos muros da escola, auxiliam a 

desenvolver estratégias para assimilar o conhecimento em LE de forma cada vez mais 

interativa, rápida e motivadora. Belloni (1999) aponta como característica principal das 

TDIC a interatividade, ampliando as possibilidades de comunicação com outros espaços 

de saber. Sobre a interação, Kenski (2001) discute que o uso das redes sociais no ensino-

aprendizagem possibilita a interação em tempo real em que a comunicação não se dá 

apenas pela escrita, mas também pela imagem ou pelos sistemas sonoros de comunicação. 

Sabendo disso, as redes sociais, quando utilizadas como recurso didático, podem 

melhorar o processo de ensino-aprendizagem, pois proporcionam o contato autêntico com 

a LE, motiva os alunos a buscarem conhecimento e possibilita a comunicação e a 
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interação (DIAS; LEITE, 2012) entre estudantes e nativos da língua-alvo, além de 

colaborar e dar suporte para que o aluno assimile os conteúdos linguísticos. 

À vista disso, é possível perceber que o uso do Instagram no ensino de línguas 

pode ser um efetivo recurso para o desenvolvimento das competências e habilidades 

comunicativas a partir de práticas textuais, interações em situações potencialmente reais, 

por meio de textos escritos, textos orais, imagens e vídeos. De acordo com Morais et al. 

(2018), o aplicativo Instagram oferece variados instrumentos de interação, como 

postagens, curtidas, comentários, publicações ao vivo, stories, rastags, entre outros, 

fazendo com que seja mais um recurso em potencial para o desenvolvimento de atividades 

didáticas nesse período de pandemia. 

Além disso, estudar por meio da plataforma que o aluno, em geral, utiliza como 

entretenimento, em contextos não formais de ensino (GOHN, 1999) pode motivar o aluno 

a buscar o conhecimento e desenvolver as atividades propostas com engajamento, bem 

como garantir a autonomia e torná-lo protagonista na construção do conhecimento. 

Por esse motivo, acreditamos que a tecnologia, ao ser utilizada como ferramenta 

pedagógica, contribui didaticamente para o engajamento e a aprendizagem do aluno. 

Conforme discutem Chiofi e Oliveira (2014), as novas tecnologias permitem 

aplicabilidades pedagógicas inovadoras que podem contribuir para resultados 

diferenciados, bem como fortalece a justiça social, pela democratização do acesso ao 

ensino, permitindo que todos se apropriem do conhecimento pelo processo da 

comunicação tecnológica. 

 

METODOLOGIA 

As etapas decorrentes deste trabalho de investigação estão respaldadas em Gomes 

e Gomes (2020) sob a classificação do paradigma projetivo que implica que a hipótese 

material é um produto em desenvolvimento sujeito às avaliações com o objetivo de 

solucionar problemas cotidianos. 

Para a construção da Proposta Didática, foram consideradas algumas questões, 

partindo das necessidades dos professores e alunos, e também de nossas vivências:  QP1 

- Como abordar conteúdos gramaticais contextualizados a partir do ensino remoto?  QP2 

– Como continuar interagindo com os alunos mesmo com o distanciamento? QP3 – Qual 
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rede social se encaixa no perfil dos alunos na atualidade? 

A partir de tais questionamentos, o estudo foi dividido em 2 fases: i) definir 

público-alvo e referenciais teóricos para a produção e ii) elaborar uma proposta didática 

e desenvolver atividades que contemplassem as habilidades de expressão oral e escrita 

em Língua Espanhola. 

Para a primeira etapa, foram realizados estudos a partir de obras que abordavam 

práticas contextualizadas e comunicativas do ensino de Línguas, em específico, de Língua 

Espanhola, como Paiva (2018) e Almeida Filho (2015) e também sobre estratégias de 

aprendizagem ativa tecnológica com Moran (2013), Moura (2017) e Camargo e Daros 

(2018), com objetivo de buscar estratégia de ensino-aprendizagem remota que 

atendessem professores e alunos do 2º ano do Ensino Médio das redes públicas de ensino 

na continuidade das aulas promovendo o ensino híbrido e ampliando as oportunidades de 

aprendizagem dos discentes. 

Na segunda e terceira etapas, buscamos desenvolver uma proposta didática com o 

tema “Rutina”, disponibilizando proposta de atividades com o uso da rede social 

Instagram, com o intuito de apresentar aos professores de Língua Espanhola maneiras de 

engajar os alunos em produções escritas e orais de forma motivadora e interativa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O uso das redes sociais possibilita ao professor de LE trabalhar com variados 

conteúdos e mostrar a funcionalidade dele utilizando o método comunicativo, colocando 

o aluno em contato com materiais autênticos na língua-alvo. Por exemplo: na proposta 

didática, na aula 1, usando uma ferramenta de transmissão de lives, o professor irá 

explorar o conhecimento prévio dos alunos sobre a temática escolhida. Na live, os alunos 

poderão interagir tanto via chat, desenvolvendo a habilidade de expressão escrita, quanto 

solicitar a participação compartilhada, podendo interagir também oralmente. 

Na aula 2, utilizando o recurso do IGTV no Instagram, o professor irá postar uma 

videoaula contendo explicações sobre o uso dos verbos irregulares quando se fala de 

rotina. Para isso, o professor irá adicionar exemplos com imagens para que o aluno possa 

associar as palavras sem precisar da tradução direta e frases mostrando formas de como 

o aluno pode utilizar ao falar dos seus hábitos diários. 

Na atividade 1, o professor irá propor que os alunos explorem os recursos 
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disponíveis para a criação dos stories, por exemplo, caixa de perguntas, enquetes, 

músicas, boomerang etc. para interagir com os seguidores mostrando e falando em Língua 

Espanhola sobre sua rotina. 

Na atividade 2, os alunos deverão fotografar situações do seu cotidiano e postar 

no feed com uma legenda em Língua Espanhola. Ao final da legenda, os alunos deverão 

adicionar uma rastag criada em conjunto com a turma, por exemplo, #vidareal para que 

possam encontrar as postagens dos demais colegas e interagir mais rapidamente por elas. 

É importante que todos os alunos interajam ao deixar o seu comentário na foto dos colegas 

de turma. 

Na aula 3, o professor fará uma live compartilhada com o intuito de socializar as 

atividades realizadas até o momento e instigar o debate sobre “a vida perfeita” mostrada 

no Instagram versus vida real.  Esse é um debate cada vez mais necessário, pois é 

perceptível que cada vez mais o usuário da rede social Instagram tem quadros de 

depressão e ansiedade por acreditarem que existe uma vida perfeita ao verem fotos 

posadas dos demais usuários da rede. 

Para a última atividade dessa aula, o professor irá propor que os alunos criem um 

vídeo curto utilizando as ferramentas do Reels. Os alunos deverão utilizar a criatividade 

para elaborar um vídeo que transmita o conteúdo aprendido de forma rápida e eficiente.  

 

Figura 01: Proposta Didática. 

 
Fonte: Própria (2021). 
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CONCLUSÕES 

Neste trabalho, foi possível observar a necessidade de inovação do fazer docente 

e da integração das tecnologias digitais no âmbito educacional e das redes sociais, desta 

vez, em razão da pandemia ocasionada pela Covid-19. 

Diante desse contexto, é um desafio para o professor de ELE manter os alunos 

motivados a aprender, levando em consideração o distanciamento social e as 

especificidades do ensino remoto, considerando que o ensino de LE precisa ser 

contextualizado e focado na comunicação e na funcionalidade da língua em contextos 

potencialmente reais. 

Por esse motivo, e sabendo ainda que o momento atual tem contribuído para o 

engajamento das redes sociais em situações de ensino-aprendizagem, e considerando o 

fato de que esses alunos se utilizam dessas redes sociais para lazer/entretenimento, foi 

desenvolvido uma proposta didática com atividades que exploram a rede social do 

Instagram, utilizando as ferramentas a favor da educação. 

A proposta apresentada neste artigo pode ser ampliada, possibilitando abordar 

outros conteúdos e outras áreas do Ensino Básico, como a disciplina de Língua Inglesa e 

Língua Portuguesa a partir de conexões sobre o uso do Instagram como um meio de 

difundir, discutir questões importantes e transmitir conhecimento além do espaço escolar. 
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OS DESAFIOS E DIFICULDADES DO ENSINO REMOTO  NO MUNICÍPIO DE 

TEFÉ/AM 

Marcilene Queiroz Cabral Santos1 

 

INTRODUÇÃO 

A OMS destaca que epidemia é um surto que afeta uma região e pandemia é a 

disseminação mundial de uma doença, que se espalha por mais de dois continentes 

através de transmissão de pessoa para pessoa. 

No fim de 2019, um vírus identificado inicialmente na China se espalhou 

rapidamente por todos os continentes e trouxe à humanidade muito medo e tristeza, 

causando milhares de mortes. 

 

Com o surgimento do vírus, em uma cidade chinesa de nome Wuhan, foi 

detectado pela primeira vez o novo coronavírus (SARS-CoV-2), em 

novembro de 2019, doença que tem provocado dificuldades ao respirar, dor 

no peito, febre, cansaço, perda de apetite e até perda de fala ou movimentos, 

nos casos mais graves. Esse fato obrigou a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), em 31 de dezembro de 2019, a declarar emergência de saúde pública 

de importância internacional e, em 30 de janeiro de 2020, caracterizou-se a 

pandemia mundial. Para contê-la, a OMS tem recomendado ações básicas, 

como: uso de máscaras, distanciamento social, tratamento dos casos 

identificados, testes massivos, entre outros cuidados individuais e sociais. 

(GONÇALVES E AVELINO, 2020, p. 44) 
 

A disseminação do vírus foi rápida e atingiu grandes proporções, muitas pessoas 

começaram a morrer na Europa e em outros países. Questionava-se se chegaria até ao 

Brasil, ao Amazonas, principalmente em Tefé, município localizado no interior do 

estado, com uma população de 61.453 habitantes, de acordo com as estimativas do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). 

Em março de 2020, o vírus chegou a Tefé e modificou a vida de toda a população. 

Todos tiveram que se isolar para conter o avanço da covid-19. O comércio e algumas 

entidades passaram a trabalhar a partir de suas residências, estilo home office. 

Com isso, as escolas estaduais do municipio de Tefé tiveram que optar pelo 

ensino remoto para que o ano letivo prosseguisse. As aulas continuaram através de 
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plataformas digitais, sendo um grande desafio para professores e alunos que tiveram que 

se adequar a essa nova realidade educacional. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O uso das novas tecnologias já era utilizado em algumas instituições educacionais 

como ferramenta de ensino, com bons resultados, mas muitos professores ainda não 

tinham muita familiaridade com essas Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDICs). Com a pandemia do novo coronavírus, essas ferramentas 

digitais se mostraram de grande relevância para o ensino aprendizagem. 

 

O uso da internet tem provocado mudanças significativas, tanto na educação 

presencial, quanto na educação a distância. Mesmo que o ensino presencial 

ficasse restrito apenas às pesquisas na sala de informática, foi justamente esse 

trabalho educacional que auxiliou o ensino remoto nos lares, em tempo de 

pandemia. Com as redes sociais, plataformas digitais e outras tecnologias, o 

contato entre professores e alunos tem se estreitado cada vez mais[...] 

(GONÇALVES E AVELINO, 2020, p. 50) 

 

Dessa maneira, o uso da internet para as aulas durante a pandemia tornou-se 

essencial, reforçando as relações já existentes entre professores e alunos nas redes 

sociais, possibilitando a comunicação a partir desse tipo de mídia. Além de proporcionar 

aos professores outras metodologias de ensino através das plataformas digitais. 

Para Gonçalves e Avelino (2020), os alunos do ensino regular presencial tem 

familiaridade com as TDICs, através do uso das redes sociais, dentre as quais, 

destacamos o Facebook, o Instagram,  o WhatsApp e o Youtube, que se destacam como 

ferramentas essenciais nas questões pedagógicas contemporâneas. 

 

Assim, as instituições de ensino têm buscado ampliar a formação inicial e 

continuada, no uso das novas tecnologias e das metodologias ativas, com o 

intuito de quebrar paradigmas arraigados do ensino tradicional. Mas, tantos 

esforços pedagógicos e financeiros não se traduziram efetivamente no 

empenho de todos, pois as tecnologias sofrem mutações e os educadores não 

têm acompanhado, sempre, o avanço dessas TDICs. (GONÇALVES E 

AVELINO, 2020, p. 50) 
 

Em virtude das atualizações constantes das TDICs, muitos professores tiveram 

dificuldades para desenvolver suas aulas de forma remota, porque não tinham 

conhecimento desse tipo de ferramenta, já que, para a maioria, foi uma novidade imposta 

repentinamente.  
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Apesar de estarmos no século XXI e as novas tecnologias estarem presentes 

no dia a dia das pessoas, existem professores que não as dominam e sequer as conhecem. 

Além disso, a pandemia destacou ainda mais a enorme desigualdade social do 

nosso país. Para Santos (2020), qualquer quarentena será sempre discriminatória, sendo 

mais difícil para uns grupos sociais do que para outros. De fato, foi isso que ficou 

evidenciado durante o período de isolamento social, a enorme desigualdade social de 

nossas cidades, que não permite àqueles de renda mais baixa ter acesso a um ensino de 

qualidade. 

 

[...] Segundo dados da ONU Habitat, 1, mil milhões de pessoas não tem 

habitação adequada e 25% da população mundial vive em bairros informais 

sem infraestruturas nem saneamento básico, sem acesso a serviços públicos, 

com escassez de água e de eletricidade. Vivem em espaços exíguos onde se 

aglomeram famílias numerosas. Em resumo, habitam na cidade sem direito à 

cidade, já que, vivendo em espaços desurbanizados, não têm acesso às 

condições urbanas pressupostas pelo direito à cidade. (SANTOS, 2020, p. 17) 
 

Essa realidade que o autor destaca também é a de muitas famílias de Tefé, que 

vivem sem nenhuma condição de abastecimento, nem saneamento básico, com três e até 

cinco famílias numa mesma casa, em palafitas na maioria das vezes, sem condições de ter 

acesso a um celular ou computador com internet, tornando difícil aos alunos o 

acompanhamento das aulas de forma  remota. 

 

“As mulheres. A quarentena será particularmente difícil para as mulheres e, 

nalguns casos, pode mesmo a ser perigosa. As mulheres são consideradas ‘as 

cuidadoras do mundo’, dominam na prestação de cuidados dentro e fora das 

famílias” (SANTOS, 2020, p. 14). 

 

Conforme o autor, as mulheres fazem parte dos grupos daqueles que a quarentena 

ocorreu de forma mais difícil, considerando a sua natureza de cuidar de todos ao seu 

redor. O que muitas professoras consideraram muito cansativo e estressante, pois muitos 

pais e alunos não respeitavam o horário de descanso dos docentes. 

Vale ressaltar a questão da péssima qualidade da internet no município e a falta 

de recursos de muitas famílias que contribuiram para que muitos alunos ficassem sem 

estudar no período de isolamento social, impedindo, assim, que o acesso às aulas fosse 

proporcionado a todos os estudantes da rede. 
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METODOLOGIA 

“ Qualquer um de nós é uma personagem histórica” (THOMPSON, 1992, p. 19), 

com isso torna-se de grande importância registrar as experiências dos professores 

durante o ensino remoto no período de  isolamento, para que  no futuro suas histórias 

sejam  reavivadas  e ressignificadas. 

 

[...] a história oral pode dar grande contribuição para o resgate da memória 

nacional, mostrando-se um método bastante promissor para a realização de 

pesquisa em diferentes áreas. É preciso preservar a memória física e espacial, 

como também descobrir e valorizar a memória do homem. A memória de um 

pode ser a memória de muitos, possibilitando a evidência dos fatos coletivos 

(THOMPSON, 1992, p.17). 
 

O autor destaca a importância da história oral para o resgate e preservação da 

memória nacional, visto que é um método promissor para a realização de muitas 

pesquisas em diferentes áreas, como também se torna importante a valorização da 

memória do homem. 

Para a coleta das experiências vivenciadas pelos professores durante o ensino 

remoto, a metodologia pautou-se na narrativa oral, visto que a história oral permite ouvir 

as vozes daqueles que muitas das vezes são excluídos da história oficial. 

 

A História Oral preocupa-se, fundamentalmente, em criar diversas 

possibilidades de manifestação para aqueles que são excluídos da história 

oficial, tanto a “tradicional” quanto a contemporânea, e que não possuem 

formas suficientemente fortes para o enfrentamento das injustiças sociais. 

(GUEDES-PINTO, 2002, p.95) 
 

Por isso é de suma importância registrar as histórias, dando possibilidades para 

expressar os medos e experiências vivenciadas durante esse período de isolamento. Em 

decorrência da pandemia, muitos profissionais sentiram medo, tristeza, frustração e 

angústia, caracterizando o período de isolamento como um período muito difícil. 

A realização desse trabalho se deu através de uma pesquisa qualitativa, na qual 

o pesquisador tem a preocupação de destacar as perspectivas dos sujeitos pesquisados, 

através dos dados adquiridos durante a investigação. Como amostragem dessa pesquisa, 

tem-se relatos e experiências de quatro professoras da rede estadual de ensino, em 

entrevista através do WhatsApp, as quais descreveram como se sentiram e como foi 

ministrar aulas durante o período de isolamento social. 

As seguintes perguntas estruturaram as entrevistas: como você se sentiu durante 
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o período de isolamento? Para você, como é ser professor na pandemia? Quais as 

dificuldades e desafios enfrentados? Como você está se reinventando na pandemia? 

Além disso, o presente estudo buscou evidenciar as dificuldades do ensino remoto 

numa cidade com sinal precário de internet, onde muitos alunos tiveram a oportunidade 

de acompanhar as aulas devido à falta de um celular ou computador com acesso à 

internet. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A aula em formato remoto foi um grande desafio para os profissionais da educação 

ao se analisar as dificuldades vivenciadas nesse período, destacamos: a falta de internet, 

a falta de compromisso de pais e alunos e a descoberta de novas metodologias de trabalho. 

Muitos tiveram dificuldades no início, depois foram se adaptando às novas tecnologias e 

conseguiram elaborar suas aulas. Apesar de todo o esforço dos professores, muitos pais e 

alunos não valorizaram o ensino remoto como deveria. Além daqueles que não 

conseguiram acompanhar devido à falta de um celular ou computador com acesso à 

internet. 

 

A pandemia e a quarentena estão a revelar que são possíveis alternativas, que 

as sociedades se adaptam a novos modos de viver quando tal é necessário e 

sentido como correspondendo ao bem comum. Esta situação torna-se propicia 

a que se pense em alternativas ao modo de viver, de produzir, de consumir e 

de conviver nestes primeiros anos do século XXI. (SANTOS, 2020, p. 28) 

 

Em meio a todas essas questões, notamos também o acesso à internet por poucos, 

o que fez com que muitos alunos não conseguissem acompanhar as aulas on-line por 

não terem acesso a um celular ou computados com internet. Além de evidenciar o sinal 

precário de internet no município, visto que muitas das vezes não era possível enviar ou 

baixar um arquivo em Word ou PDF. 

Entretanto, essa realidade não é só de Tefé, está presente em todo o país. De 

acordo com dados da UNICEF, cerca de 17%, aproximadamente 4,8 milhões de crianças 

e adolescentes, entre 9 e 17 anos, não tem acesso à internet em suas residências. Dados 

do IBGE mostram que somente 57% da população do Brasil tem um computador que 

executa os softwares de última geração. 

 

Assim, considerando os aspectos cognitivos e socioemocionais de cada 
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aluno, o acompanhamento das aulas remotas tem apresentado problemas 

quanto à aprendizagem almejada, seja por faltade conexão de internet, 

aparelhos tecnológicos (celulares, notebooks ou computadores) ou dedicação 

integral aos estudos. O que, de certa forma, fomenta nos educadores, 

pesquisadores e familiares, a reflexão e a necessidade de práticas 

metodológicas mais ativas, com o intuito de prover o protagonismo no 

processo e aprendizagem dos alunos. (GONÇALVES E AVELINO, 2020, p. 

4-5) 

 

Apesar do ensino remoto ser uma das melhores alternativas para a realização das 

aulas durante o período de isolamento social, ainda é uma realidade muito distante para 

muitas pessoas, visto que grande parte dos alunos não conseguem acompanhar as aulas 

on-line devido as precárias condições financeiras. 

 

CONCLUSÕES 

A partir deste trabalho, constatou-se quão essencial é o papel dos professores 

frente a uma educação de qualidade e que as tecnologias educacionais podem contribuir 

grandemente para a melhoria do ensino aprendizagem. Com isso, as escolas precisam 

repensar suas metodologias, buscando desenvolver competências e habilidades de seus 

alunos com o auxílio das tecnologias educacionais, que são um grande suporte para 

auxiliar o ensino-aprendizagem. 

Os professores também precisam se familiarizar com as novas tecnologias, para 

que, assim, possam desenvolver uma aula de forma remota e consigam utilizar essas 

novas metodologias a favor do ensino-aprendizagem. Para isso, foram disponibilizados 

vários cursos on-line para professores e alunos desde o início da quarentena. Entretanto, 

se não tiver uma internet para acessar, de nada adianta. 

Enquanto as escolas particulares faziam aulas on-line, através de salas de 

reuniões: como Google Meet, Zoom e outros, as escolas públicas tinham que se contentar 

com o Whatsapp, com um número reduzido de alunos. Essa realidade de aula virtual só 

foi para poucos. Pois, o aluno que teve que ir para o sítio, onde sua família teria de onde 

tirar o sustento, não teve como acompanhar essas aulas. 

O sinal de internet no município de Tefé deve ser aprimorado para que, quem 

ensina, possa enviar aulas e planos de estudo e seus alunos recebam no mesmo dia, e 

não levem dois ou três dias para enviar e baixar um arquivo. É imprescindível que todos 
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tenham acesso a uma educação de qualidade durante uma pandemia e não somente 

alguns, como ficou evidente no ano de 2020. A desigualdade social ficou bem acentuada 

nesse período, visto que nem todos puderam ter acesso à educação de forma remota, o 

que causou com certeza um grande déficit na                      aprendizagem de muitos alunos. 
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OS PROCESSOS DE ENSINO EM TEMPO DE PANDEMIA: UMA 

INTERLOCUÇÃO ENTRE A PRÁTICA DOCENTE E A FAMÍLIA 
  

Claudia Campos Cavalcante Gomes1, Isaac Cavalcante Gomes2, Valéria Campos Cavalcante 3 
 

INTRODUÇÃO 

 Iniciamos o texto afirmando que muitos países estão atravessando um processo 

traumático, considerado como um tempo difícil, em que está acontecendo uma pandemia 

provocada por um vírus que tem ocasionado a morte de milhares de pessoas. Causa um 

fenômeno jamais experimentado pelas novas gerações que está relacionado ao 

distanciamento social. Como a escola é uma instituição societária, as comunidades 

escolares foram imergidas em algo que afeta a coletividade, mas que atinge as 

singularidades dos espaços públicos.   

Trabalhar o processo de ensino remotamente na educação básica, pode ser 

considerado um dos maiores desafios para toda comunidade escolar. Ocasionou vários 

impactos na trajetória profissional, pois o docente mediante a situação imposta foi 

impulsionado à reconstrução do seu fazer pedagógico, lidar com o afastamento, 

proporcionar, manter e avaliar o ensino em sua turma. São muitos os desafios postos aos 

professores, o acompanhamento das turmas por meio da internet, em plena pandemia.  

 O silencio impactou as vidas de uma maneira geral, no tocante as escolas, o 

silencio invadiu o espaço. Assim, diferente do que os professores e alunos estavam 

acostumados, do barulho intermitente, das vidas daqueles que experimentam, descobrem, 

descordam, concordam, que se beijam e as vezes se agridem, mas sempre agradecem. 

Aconteceu assim, uma situação paradoxal, de momentos de efervescência costumeiros, a 

frieza das máquinas, do distanciamento. 

 Em tempos de trabalhos remotos, o professor realmente necessitou reinventar o 

seu fazer. Apesar das intempéries, da ansiedade e dos medos, que são inerentes ao ser 

humano, os docentes precisaram motivar os seus alunos para evitar que acontecesse a 

 
1 Mestra em Educação Brasileira, especialista em Educação, Trabalho e Desenvolvimento Agrário, 

pedagoga, professora da Secretaria de Estado da Educação de Alagoas, profclaudia18@hotmail.com  
2Graduado em Licenciatura em Educação Física pelo Intituto Superior de Educação Elvira Dayrell,  

isaaccavalcante@bol.com.br  
3 Doutora e mestra em Educação, Especialista em Formação de Professores, pedagoga, licenciada em Letras 

e Pedagogia, professora adjunta da Universidade Federal de Alagoas, vccavalcante1@hotmail.com  
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evasão escolar. Dialogar muito com a família e assim estreitar laços entre estes e a 

instituição de ensino. E ainda compreender que de forma remota é o próprio estudante 

que gerencia o seu tempo e o acesso a diferentes fontes, que subsidiam a construção do 

seu conhecimento. São aprendizagens construídas por sujeitos diferentes, em espaços 

diversos, com apoio parental existente, ou em muitas circunstâncias e realidades pode ser  

inexistente.   

Outro aspecto de suma relevância, o grande desafio de acompanhar os diferentes 

níveis de cognição, de autonomia, principalmente dos estudantes do Ensino Fundamental 

Anos Iniciais, levando em consideração o afastamento. Neste contexto, de mediação e 

acompanhamento a distância, o professor necessita refletir acerca da prática docente. 

Havendo a necessidade de um planejamento com estratégias diversificadas e a 

compreensão do tempo estipulado pelo professor para execução das atividades, saiu do 

seu controle, sendo o aluno o administrador do seu tempo. 

 

METODOLOGIA 

Como metodologia recorremos a pesquisa bibliográfica que segundo Gil (2002 p. 

44), [...] "é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente 

de livros e artigos científicos". Podemos concordar que a pesquisa bibliográfica é baseada 

em livros e outros escritos. A discussão que surge é a continuação da afirmação de autores 

que já dissertaram sobre o tema. 

A pesquisa bibliográfica deu suporte para desenvolver uma leitura crítica e 

relevante da realidade, a qual permitiu uma organização e sistematização do tema 

abordado. 

No percurso foram selecionados escritos com o objetivo de obter dados sobreo 

Ensino remoto em tempos de Pandemia. As informações foram levantadas a partir da 

pesquisa bibliográfica, para isso, foram analisados documentos, livros, artigos científicos, 

dissertações, teses, publicações em periódicos com o intuito de colocar o pesquisador em 

contato direto com todo material já escrito sobre o assunto relacionado ao tema.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A prática docente em tempo de ensino remoto 
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Vive-se hoje uma crise que tem afetado todas as áreas que compõem a vida 

cotidiana. O caos foi instaurado no Brasil, a partir de março de 2020, quando a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que o mundo estava atravessando por 

uma pandemia ocasionada pelo Covid-19 (Novo Corona vírus). Assim, a escola e mais 

especificamente o processo de ensino foram afetados de forma contundente. 

Compreendendo que o isolamento social promoveu transformações econômicas severas 

e imediatas, com a parada obrigatória de inúmeros setores, modificou nossa relação com 

a arte, devido à ausência do compartilhamento presencial de experiências de fruição e, no 

caso da educação, promove desconstruções sob a forma como o ensino e a aprendizagem 

são vistos socialmente. 

 Assim, fica configurado o primeiro desafio que está correlacionado ao fechamento 

total das unidades públicas de ensino. A comunidade escolar habituada a desenvolver os 

seus processos de construção do conhecimento de forma presencial foi encaminhada ao 

afastamento total do chão da escola. O saber escolar necessita ser gradativamente 

sequenciado e sistematizado. Totalmente fora da vivência da escola, os sujeitos inseridos 

nas instituições de ensino foram apresentados a uma nova roupagem para o ensino, o que 

se convencionou chamar de ensino remoto. 

A respeito desta nova forma de ensino é importante refletir que: 

No contexto da pandemia, o termo “ensino remoto” se popularizou. O 

isolamento social, necessário para impedir a expansão da infecção por Covid-

19, fez com que as atividades presenciais nas instituições educacionais 

deixassem de ser o “normal”. Por isso, as instituições educacionais passaram a 

utilizar de forma generalizada estratégias de EaD. O problema é que, para 

manter as atividades regulares funcionando na “nova normalidade ”criada pela 

pandemia de Covid-19, muitas instituições, especialmente do setor privado, 

começaram a utilizar estratégias que violavam a legislação vigente utilizando 

um eufemismo: o ensino remoto. Outros nomes mais pomposos também foram 

utilizados para ocultar o processo de imposição de arremedos de EaD: Ensino 

por meio de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), 

Calendário Complementar, Estudo Remoto Emergencial etc. (ANDES-SN, 

2020, p. 12-13). 

 

Assim, é possível constatar que no universo escolar a palavra ensino remoto faz 

parte do vocabulário pedagógico. Esta nova modalidade, tenta realizar uma adequação 

entre o ensino presencial e a distância. Não é presencial pois não há interação física entre 

os partícipes. Também não pode ser considerado ensino a distância – EAD, porque no 

contexto da educação básica pública não há ambientes, plataformas virtuais – AVA com 
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o aporte tecnológico necessários, modelos de tutorias, entre outros. 

Deste modo, devido as especificidades que são impostas pela pandemia, como 

exemplo o afastamento social, a mediação pedagógica tem sido seriamente desafiada, a 

ser reinventada buscando outras possibilidades dialógicas que não são as convencionais. 

Assim, O que importa agora, não é “nem vencer o caos nem fugir dele, mas conviver com 

ele e dele tirar possibilidades criativas” (GALLO, 2008, p. 49).  

Neste novo cenário, o uso de ferramentas de suporte como as tecnologias digitais, 

através dos ambientes virtuais de aprendizagem e também não menos importante as redes 

sociais substituíram, mesmo de forma momentânea, o quadro e o giz.  

Imersos no contexto pandêmico mencionado, questionamentos começam a ser 

delimitados: como seria possível desenvolver o ensino em tempo de pandemia? E não 

menos importante: quais estratégias pedagógicas seriam viáveis para evitar que os 

estudantes abandonassem as escolas e acontecesse a evasão em massa? Em momento de 

distanciamento social, é provocado nesses atores uma busca por estratégias diferentes, 

para poder dialogar com os estudantes  e melhorar a abordagem para o ensino remoto, 

entendendo que  é a partir do pensar e fazer a produção do conhecimento (ALVES, 2011), 

que esses sujeitos conseguem perpassar as dificuldades. Ressaltando que as desigualdades 

sociais só aumentaram, nesse período de pandemia, tornando-se escancarado o 

distanciamento entre as classes sociais, sobretudo ao acesso a tecnologias. Neste sentido, 

é essencial que continuemos defendendo a educação pública, continuar sempre, portanto 

a esperançar (FREIRE, 1996). 

Neste momento, o ensino remoto deve ressignificar o processo educativo com 

foco no novo paradigma de educação: o respeito aos conhecimentos dos estudantes e o 

ensino de conteúdos que necessitam ser concomitantes, isto é, a partir de situações bem 

determinadas baseadas nas realidades dos estudantes. Assim, a participação da família é 

primordial. 

Diante dessa realidade, ressaltamos que o processo de ensino nas escolas de 

Alagoas, neste momento de afastamento social deve viabilizar a formação dos sujeitos. 

Acreditamos que uma alternativa possível seria ouvir os sujeitos, aproximação dos 

familiares, construindo juntos o processo de aprendizagem, compreendendo assim, como 

Freire (1996, p. 32) que: “a Educação libertadora tem que ser forjada com ele (oprimido) 
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e não para ele. Pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto de reflexão dos 

oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua libertação”. 

Considerando a realidade desses sujeitos, e ainda ressaltando que neste período 

pandêmico, os anos de 2020 e 2021, neste novo contexto, deve-se trazer um repensar do 

fazer docente, propiciando reflexões, ações coerentes com as exigências do novo cenário 

educativo e com a realidade e público que ainda este ano de 2021 não frequentaram a sala 

de aula. Nessas circunstancias, a “imprevisibilidade acaba por não permitir a estados e 

municípios terem uma visão mais precisa sobre quando será possível um retorno total à 

educação presencial” (ARRUDA, 2020, p. 262).  

Mesmo porque, as escolas representam para os estudantes das escolas públicas, a 

possibilidade de romper as suas situações de subalternidade em relação à vida, situações 

socioeconômicas, ou como eles mesmos afirmam “mesmo com todas dificuldades da 

vida” insistem em permanecer na escola, sendo assim, entendemos que no ensino remoto, 

é preciso avaliar não somente o conteúdo, mas as atitudes e habilidades que os alunos 

estão desenvolvendo, sempre com a colaboração de professores e pais para esse 

monitoramento. 

Ressalta-se, ainda que no contexto pandêmico, é pertinente levar em consideração 

o compromisso da escola em atender seus alunos, seja virtualmente ou presencial, É 

compromisso da prática educativa, ter um olhar voltado para práticas historicamente 

oferecidas pela escola, como também perceber, observar e avaliar o fazer pedagógico, 

através das relações sociais que se dão a partir das práticas educativas extraescolares”. 

 Importante salientar que “o uso das tecnologias como recurso didático apresentam 

possibilidades de transformar as práticas pedagógicas dos professores” (HARACEMIV; 

ROSS; SILVA, 2019, p. 135), que precisam inserir novas abordagens de ensino e 

compartilhar saberes no fazer pedagógico, mas essa realidade ainda está por vir, pois, 

mesmo diante da pandemia “ainda faltam estruturas nas escolas e formação para que os 

docentes as utilizem de forma criativa em suas aulas” (HARACEMIV; ROSS; SILVA, 

2019, p. 135), e possa contribuir de forma significativa para a superação dos limites postos 

no seu cotidiano. Os limites postos para esse período podem trazer reflexões pertinentes 

ao modo como devemos enfrentar o novo momento de ensino e de aprendizagem. 

Considerações Finais 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

Este texto tem como propósito central realizar uma análise discursiva acerca da 

realidade vivenciada pelas comunidades escolares na contemporaneidade que está 

correlacionada ao ensino em tempo pandêmico e, não obstante ao desafio imposto por 

esta nova forma de organização escolar em realizar uma interlocução entre a prática 

docente e a família.  

As comunidades escolares trabalharam muito mais, e também foram forçadas a 

adaptação frente à nova realidade. A pandemia coloca em xeque a nossa capacidade de 

adaptação, no entanto, as melhores ferramentas não estavam disponíveis. Ao aproximar 

a lente a cada escola, eram imensas as incertezas. Os docentes foram capazes de trabalhar 

numa velocidade nunca demandada. A escola configurada em 2020/2021 está sem muros 

e paredes físicos mas a aprendizagem indo além, rompendo barreiras. 

Neste contexto, os professores além da grande responsabilidade com o ensino, 

também acolheram as famílias para que o processo de ensino não naufragasse. Foi 

necessário manter, avaliar e fortalecer os vínculos com as famílias, o que pode ser 

considerado enquanto um fator positivo trazido por esta nova forma de conceber a escola 

e o ensino. As escolas foram capazes de manter a aprendizagem em ritmos e modelos não 

usuais.  

Como já foi anteriormente citado, a instituição escolar por ser societária sentiu os 

reflexos das conturbações deste tempo. Foi decretado o isolamento social. A comunidade 

escolar permaneceu afastada do espaço escolar e assim começou no âmbito da escola 

pública o ensino remoto. Esta forma de ser trabalhado o ensino pode ser considerado 

como transitória e precária. Forma efêmera pois todos aguardam ansiosamente o seu final. 

É inconsistente ou contraditório porque os estudantes e os docentes da escolarização 

pública não possuem as ferramentas adequadas e necessárias para desenvolver o 

pedagógico de forma remota.  
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PERCEPÇÕES DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA SOBRE O ENSINO REMOTO 

Maria Adélia da Costa1 

 

INTRODUÇÃO 

Neste estudo investiga-se as percepções de professores da educação profissional 

e tecnológica (EPT), sobre o ensino remoto, a partir da hipótese de que esse modo de 

ensinar evidencia novos desafios ao fazer docente. Destaca-se que alguns desses reveses, 

como a avaliação da aprendizagem restrita ao condicionametno da nota, são recorrentes 

na EPT. 

Esclarece-se que essa pesquisa aborda um contexto ainda carente de investigações 

e teorias consistentes, uma vez que se trata de um fenômeno novo, consequêcia da 

pandemia causada pelo virus COVID-192, que por conseguinte desencadeou o ensino 

remoto emergencial (ERE), o qual eu faço a opção de substituir o emergencial por 

intencional (ERI), porque entendo que há uma intenção de aprendizagem no planejamento 

do ensino. 

O objetivo desta pesquisa foi compreender as percepções docentes sobre o ERI. 

Com efeito, o interesse por essa temática se justifica pela atuação da autora como 

formadora de professores, tanto no âmbito inicial, em cursos de formação docente, quanto 

no desenvolvimento da prática educativa destinada a professoresque atuam na EPT. Nos 

últimos 365 dias, foram mais de 2 mil professoresparticipantes de cursos, oficinas ou 

palestras ministradas pela autora, exlusivamente sobre formação docente para a EPT.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O contexto social, político, econômico e de saúde coletiva vivenciado em 2020 e 

que permanece e se agrava em 2021, tem provocado uma reconfiguração nas formas de 

desenvolver a educação básica e superior no Brasil. Conforme explicitado, em 

decorrência da COVID-19, a modalidade de ensino presencial passou a ser materializada 

por meio do ensino remoto, que se faz a distância. Assim, uma das dificuldades em 
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relação ao contexto desse ensino remoto é a falta de uma fundamentação teórica 

específica para esse novo modo de ensino que se apresentou de uma maneira abrupta aos 

sujeitos da educação formal. 

Não obstante, destaca-se que o ensino remoto, embora tenha convergências, como 

a aplicação e integração das tecnologias digitais ao fazer docente, com a educação a 

distância (EaD), não se trata de modalidades idênticas. Ainda que o ERI tenha a condição 

de seus atores - professores, gestores e alunos - estarem a distância, a concepção de ensino 

presencial foi o fundamento para o planejamento do curso, das disciplinas e do programa 

de ensino. 

Portanto, mesmo que o ERI tenha, assim como o EaD, “o aprendizado planejado 

em um lugar diferente do ensino, o que requer comunicação por meio de tecnologias e 

uma organização instrumental especial” (MOORE; KEARSLEY, 2013, p. 2), ele não foi 

uma modalidade de ensino organizada pelos princípios e fundamentos da educação a 

distância, mas sim, adaptado da modalidade presencial para se desenvolver em espaços 

físicos diferentes, por meio das tecnologias digitais. 

 

Figura 01: Educação a distância e ensino remoto 

Fonte: Paulo Tomasinho (2021). 

 

Observa-se na figura 1 que o professor Tomasinho (2021) apresenta por meio de 

uma ilustração algumas características do ensino remoto e da educação a distância. A 

imagem a esquerda significa que os professores elaboram as atividades disciplinares, a 

avaliação de aprendizagem e deixam disponíveis em uma plataforma de ambiente de 

aprendizagem (AVA). Este material, que foi elaborado pelos docentes e se encontram no 

AVA, são disponibilizados aos alunos por meio de um tutor. “Os tutores são mediadores 

do processo de aprendizagem dos alunos e são fundamentais para criar situações que 

favoreçam à construção do conhecimento” (NUNES, 2013, p.1). 

A direita, no modelo do ensino remoto, não existe a função do tutor e a relação 
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entre professores e alunos ocorre de forma direta, mediada apenas pelas tecnologias 

digitais. Nesse modelo, que se impôs com a pandemia, a interlocução entre docentes deixa 

ser realizada em um mesmo espaço físico, e passa a acontecer em momentos síncronos 

em que professores e alunos estão conectados ao mesmo tempo de modo online, e 

assíncronos em que os alunos acessam os materiais didáticos em tempos e espaços 

diferentes. 

Além desses aspectos, torna-se relevante compreender que a educação a distância 

vem se consolidando como uma modalidade de educação, com diretrizes e 

regulamentações próprias. Não obstante, entende-se que a distância é um fenômeno 

pedagógico e que o aspecto mais importante é “o efeito que a separação geográfica tem 

no ensino e na aprendizagem, especialmente na interação entre alunos e professores, sobre 

a concepção de cursos e sobre a organização dos recursos humanos e tecnológicos” 

(MOORE; KEARSLEY, 2013, p. 295). 

Dito isto, destaca-se de acordo com Saviani (2010, p. 6), que as ideias 

educacionais podem ser “decorrentes da análise do fenômeno educativo visando explicá-

lo”, portanto, essa assertiva se aplica ao fenômeno do momento em análise: desafios da 

prática docente no ensino remoto. Na especificidade da educação profissional, que 

habilita o trabalhador em uma profissão técnica de nível médio, entende-se que “o 

trabalho é a base da existência humana, e os homens se caracterizam como tais na medida 

em que produzem sua própria existência, a partir de suas necessidades” (SAVIANI, 1986, 

p. 14). Essa percepção de trabalho é fundamentada em Marx que faz uma analogia entre 

o trabalho da aranha e do ser humano. Em suas palavras: 

A aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha envergonha 

mais de um arquiteto humano com a construção dos favos de suas colmeias. 

Mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é que ele 

construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em cera. No fim do 

processo de trabalho obtém- se um resultado que já no início deste existiu na 

imaginação do trabalhador e, portanto, idealmente (MARX, 1988, p. 142). 

 

Nesta perspectiva, a educação profissional é compreendida como uma educação 

politécnica em que “o processo de trabalho desenvolve, numa unidade indissolúvel, os 

aspectos manuais e intelectuais. Um pressuposto dessa concepção é de que não existe 

trabalho manual puro, e nem trabalho intelectual puro” (SAVIANI, 1987, p.18). O autor 

defende que a concepção de educação profissional precisa superar a visão de uma 
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educação fragmentada que forma apenas para a técnica, para as atividades manuais. 

Frente a esse cenário entende-se que para melhor entender o fenômeno do ensino remoto 

e da prática docente na educação profissional, é preciso considerar que a prática não fala 

por si mesma. É a partir dessa fundamentação teórica que os dados coletados serão 

analisados. 

 

METODOLOGIA 

Quanto a natureza essa pesquisa, embora utilize de tabelas quantitativas, tem sua 

análise basilar nos fundamentos da pesquisa qualitativa, que de acordo com Yin (2016), 

é um campo multifacetado, com diferentes orientações e metodologias, que possibilitam 

a realização da pesquisa científica considerando uma variedade de temáticas capturando 

o significado de fenômenos subjetivos na perspectiva dos participantes do estudo. 

Trata-se de um estudo exploratório que segundo Gil (2008), proporciona uma 

maior familiaridade com o problema investigado. É uma pesquisa survey, que tem a 

finalidade de obter informações sobre as características, ações ou opiniões de 

determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma população alvo, por 

meio de um instrumento de pesquisa, normalmente um questionário, conforme descrito 

por Pinsonneault e Kraemer (1993). 

O campo de pesquisa é a educação profissional e tecnológica e os participantes 

foram 340 professores que lecionam em cursos técnicos de nível médio (CTNM). A coleta 

de dados foi realizada por meio de formulário online, microsoft forms. Os professores 

foram convidados a participarem da pesquisa e receberam o link do formulário anexado 

a esse convite. Os convites foram enviados por e-mail, por grupos de whatsapp e 

publicados no facebook da autora. Foram mais de 30 dias com o questionário recebendo 

resposta e, neste interim, foram emitidos lembretes aos prováveis participantes de 

pesquisa, com um apelo a participação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A hipótese basilar desse estudo foi que o ensino remoto estaria evidenciando 

novos desafios ao fazer docente na educação profissional. Partindo desse entendimento, 

apresenta-se os resultados que serão discutidos à luz dos referenciais teóricos necessários 
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a sua reflexão. 

Explicita-se que a maioria dos professores (95%) leciona na Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM) e que, apenas 14% leciona na graduação 

e/ou pós- graduação. Vale ressaltar que os professores podiam marcar ais de uma opção 

nesta questão, pois, é comum lecionar transitar em diferentes níveis educacionais. 

Dos 340 participantes da pesquisa, 260 (76%) afirmaram que participaram de 

algum curso de formação contínua para o ensino remoto. Na tabela 2, foi aplicada a Escala 

Likert que é um método possível de avaliar a opinião e as atitudes das pessoas. No caso 

desta investigação, o objetivo da escala likert foi avaliar o nível de satisfação dos 

professores em relação a determinados aspectos administrativo-pedagógico. Para isso, 

eles foram orientados a utilizar a escala de 1 a 5, sendo que 1 representava muito 

insatisfeito e 5 muito satisfeito. 

Sendo assim, quanto mais próximo o Ranking Médio (RM) estiver de 5, maior 

será o grau de satisfação dos usuários em relação aos itens correspondentes e quanto mais 

próximo de 1, menor será esse grau de satisfação (maior grau de insatisfação). 

 

Tabela 2: Aspectos administrativos-pedagógicos avaliados pelos professores participantes da pesquisa. 

Iten 1 

(0%) 

2 

(25%) 

3 

(50%) 

4 

(75%) 

5 

(100%) 

RM 

1. Apoio pedagógico institucional. 50 40 70 140 40 3,23 

2. Internet utilizada para as atividades 
síncronas. 

0 20 10 271 59 4,26 

3. Retorno das aulas por meio do ensino 
remoto. 

20 20 14 280 6 3,68 

4. Experiência docente com a utilização de 
tecnologias digitais. 

30 10 12 280 8 3,54 

5. Organização dessa "nova" sala de aula. 29 31 90 170 10 3,2 

6. Adaptação do programa da disciplina 
presencial para ensino remoto. 

35 25 71 190 19 3,39 

7. As suas práticas pedagógicas. 20 30 80 180 30 3,5 

8. Planejamento da avaliação da aprendizagem. 41 19 112 160 8 3,19 

9. Participação e assiduidade dos alunos nas 
aulas síncronas. 

0 20 10 300 10 3,76 

10. Participação dos alunos nas atividades 
assíncronas. 

12 55 77 196 0 3,34 

11. Infraestrutura disponibilizada pela instituição. 20 20 30 250 20 3,58 

Fonte: Própria (2021). 

 

Pelos dados registrados na tabela 2 pode-se inferir que os maiores desafios do 
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ensino remoto, aqueles com RM menor que 3,5 foram: planejamento da avaliação da 

aprendizagem; organização dessa "nova" sala de aula; apoio pedagógico institucional; 

participação dos alunos nas atividades assíncronas; adaptação do programa da disciplina 

presencial para ensino remoto. Sobre esses aspectos, compreende-se que o planejamento 

da avaliação é um “antigo” desafio que se evidencia no ERI em decorrência da limitação 

de aplicar testes presenciais. 

A avaliação da aprendizagem tem sido um desafio recorrente nas instituições de 

ensino. Luckesi (2011, p. 180, grifos meus), afirma que nas escolas públicas ou 

particulares, de qualquer nível de ensino, “pratica-se predominantemente exames 

escolares, em vez de avaliação; todavia de forma inadequada, usa-se o termo “avaliação” 

para denominar essa prática. De acordo com esse autor, os exames se fixam no passado: 

diga-me o que aprendeu para eu aprová-lo ou reprová-lo e assim, com foco no que se 

passou torna-se um ato classificatório e seletivo. 

Contrária a perspectiva do exame, a avaliação foca-se no futuro: o que foi que 

você já aprendeu e ainda quer aprender? É inclusiva porque entende que todos têm 

direito de aprender e, portanto, aaprendizagem é o objetivo geral da avaliação, concebida 

como um ato contínuo, processual, diagnóstico, de investigação, de intervenção, para 

replanejar os processeios e meio de ensinar. 

No âmbito pedagógico, destaca-se o estranhamento do espaço virtual de 

aprendizagem ser um novo modelo organizacional de sala de aula. Fato decorrente do 

processo histótico- cultaural o qual as salas de aulas físicas, originadas no século XIX, se 

perpetuam a mais de 200 anos como o espaço ideal de se ensinar e aprender. Não obstante, 

o apoio pedagógico também se desestabiliza, assim como a participação dos alunos que 

se torna condicionada ao uso das tecnologias digitais e, sobretudo, ao uso das câmeras e 

microfones ligados ou desligados. 

Nesse sentido, desponta-se um novo desafio que é motivar os alunos a melhor 

participarem das atividades assíncronas, considerando ser um momento de estudo 

individual, em que ele se torna o responsável por gerir seu processo de aprendizagem com 

responsabilidade e disciplina. Sendo assim, a zona de conforto dos alunos também é 

abalada. Com efeito, grifa- se que um desconforto descrito pelos professores foi a 

adaptação do programa da disciplina, que foi originalmente organizado para a modalidade 
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presencial e necessitou ser transposto para o ensino remoto, pois, existem muitas 

condicionantes que não eram previstas anteriormente. 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados deste estudo confirmam a hipótese de que o ensino remoto está 

evidenciando novos desafios ao fazer docente na educação profissional. As percepções 

docentes no que tange aos desafios experienciados no ensino remoto evidenciam 

adversidades novas e outras recorrentes, como o processo de avaliação que se fundamenta 

mais em um ato de examinar que avaliar. 

Dito isso, esclarece-se que neste resumo foram selecionados apenas alguns dos 

muitos desafios que se tornam impossíveis de serem discutidos neste limite de páginas. 
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PERCEPÇÕES DE PROFESSORES DA EJA EM TEMPOS DE PANDEMIA 
          

Kelly Cristina Rodrigues Gularte da Silva 1; Sita Mara Lopes Sant’Anna 2 

            

INTRODUÇÃO 

Diante do advento de aulas não presenciais ocorridas no Brasil e no mundo, em 

decorrência da pandemia de COVID-19, torna-se uma inquietação compreender como os 

professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA), de uma escola municipal no Rio 

Grande do Sul, têm realizado sua prática pedagógica, em atividades on-line desde março 

de 2020. Esses docentes, segundo Tardif (2000), com seus diversos saberes profissionais, 

enfrentam aspectos formativos diretamente relacionados a sua disciplina de atuação e têm 

enfrentado diversos desafios nesta nova concepção de ensino. 

Para tanto, efetivou-se, um levantamento sobre esta oferta de EJA durante o ano 

de 2020, trazendo para o presente texto um recorte referente a partir de um questionário 

efetivado com nove professoras e um professor que constituem o corpo docente da escola. 

Tendo como aporte teórico e legal para esta modalidade de ensino, o Parecer CNE-CP 

05/2020 e o Parecer CNE CEB 11/2000, tem-se por objetivo refletir e mostrar dados 

qualitativos relativos aos dizeres destes professores da EJA, dispondo como dispositivo 

analítico do corpus a Análise de Discurso (AD), encabeçada por Pêcheux (2008) e Orlandi 

(2005), diante de uma pergunta norteadora ao corpo docente da EJA:  quais critérios você 

está utilizando para elaborar as atividades não presenciais, para o aluno da EJA, neste 

momento de pandemia? 

Como principais resultados, destacam-se o fato de que o(a) professor(a) da EJA 

busca manter o contato e a continuidade das aulas, através da atenção dada ao ensino dos 

conteúdos, bem como a dificuldade dos alunos. Além disso, tentam utilizar uma 

abordagem que seja fácil no intuito do/da discente resolver suas tarefas. Por fim, 

demostram conhecer as especificidades dessa modalidade de ensino. 

 
1 Mestranda em Educação (PPGED-MP), Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), kelly-

silva@uergs.edu.br 
2 Professora Adjunta da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) e permanente do Programa 

de Pós-Graduação em Educação (PPGED-MP/UERGS), sita-santanna@uergs.edu.br 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E LEGAL 

 

No exercício do seu trabalho, professores produzem ações e conhecimentos 

que constituem sua prática de docência, os quais só podem ser apreendidos 

como práticas construídas socialmente mediante a análise das determinações 

históricas que emergem das reais condições de trabalho. (LAFFIN 2012, p. 

212). 

 

Mesmo que se reconheça, como bem enuncia Tardif (2000, p. 7), os 

conhecimentos profissionais dos docentes, “exigem sempre uma parcela de improvisação 

e de adaptação a situações novas e únicas que exigem do profissional reflexão e 

discernimento”. A pandemia de COVID-19 trouxe uma série de alterações ao cenário 

educacional, dentre elas, a necessidade do desenvolvimento de atividades em plataformas 

on-line ou outras possibilidades de ensino não presencial. Nesse contexto, os dizeres de 

Laffin (2012) se atualizam, já que as “condições de trabalho” docente se modificaram. 

Nessa perspectiva, o Parecer do Conselho Nacional de Educação – Conselho 

Pleno, reorganizou diretrizes para que sejam consideradas “as suas singularidades na 

elaboração de metodologias e práticas pedagógicas” (BRASIL, 2020, p. 14), no âmbito 

da EJA. Porém, não se pode desconsiderar as prerrogativas ainda presentes, do Parecer 

CNE CEB 11/2000, uma vez que este público pode: 

 

 “[...] encontrar nos espaços e tempos da EJA, seja nas funções de reparação, de 

equalização, ou seja, na função qualificadora, um lugar de melhor capacitação 

para o mundo do trabalho e para a atribuição de significados às experiências 

socioculturais trazidas por eles.” (BRASIL, 2000, p. 11).  

 

No entanto, diante do desenvolvimento das atividades remotas não presenciais, 

que ocorrem via plataforma educacional e grupos de WhatsApp, nesta realidade escolar, 

muitos jovens, adultos e idosos - que são os alunos da EJA e que, por diversas questões, 

estavam fora da escola e agora retornaram para concluir o Ensino Fundamental, não 

possuem acesso à Internet e nem aos dispositivos (baixa conexão de internet ou não 

possuem telefone celular). Diante dessa realidade, vem sendo utilizada a busca pelos 

materiais escolares de forma impressa, presencialmente na escola, quando possível, 

considerando-se que o Parecer CNE CEB 11 (BRASIL, 2000, p. 12) destaca que “as 

realidades contemporâneas, ao lado de graves situações de exclusão” têm sido um desafio 

constante para toda a comunidade escolar.  
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Nesses contextos, os estudos de Sant’Anna e Stramare (2020, p. 41) apontam: 

 

Atualmente, vivemos um momento delicado por conta de políticas de governos ou 

desgovernos, adversas e excludentes, o que é agravado, de forma contundente, com a 

pandemia mundial da Covid-19, que tem escancarado, ainda mais, as desigualdades 

sociais. Nesses tempos de pandemia que provocam o afastamento social, os estudantes 

da EJA estão sendo afetados, por conta das carências de condições e de políticas que 

garantam o seu acesso e permanência ao ensino remoto ou híbrido, que envolvem o 

achegamento a rede internet e a posse de equipamentos e dispositivos que os 

interliguem às redes sociais. 

  

Esta situação de calamidade e descaso com uma significativa camada da 

população, mostra igualmente, a fragilidade a qual, também, o professor se encontra neste 

momento. É fato que, por conta da desassistência no âmbito das políticas públicas 

educacionais que reafirmam a precarização da educação pública, os professores e as 

escolas possuem carências tecnológicas, financeiras, emocionais e tantas outras. 

 

METODOLOGIA 

Os dados foram colhidos a partir da contribuição dos discentes. Salientamos que 

o corpo docente é composto por 9 (nove) professoras e 1 (um) professor, o que reitera a 

presença das mulheres docentes nesta modalidade de ensino. Todos são concursados, 

graduados e titulares das disciplinas. Além disso, eles estão há trabalhando, no mínimo, 

três anos nesta modalidade. Todo o grupo consentiu com a participação. Neste 

levantamento, sob o olhar da pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória que “trabalha 

com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores, e 

das atitudes” (MINAYO, 2008, p. 21), as condições de produção envolvem estes relatos 

coletados no mês de outubro de 2020, via WhatsApp, através da pergunta norteadora. 

Salienta-se que todos os respondentes retornaram ao questionamento, de forma escrita ou 

áudio, endereçado ao WhatsApp privado das autoras que, posteriormente, transcreveram 

esses dizeres.  

Dispositivo analítico, nas proposições de Orlandi (2005) e Pêcheux (2008), é 

importante para refletir como o processo de funcionamento discursivo que se constitui, 

tanto na estrutura, ou seja, naquilo que é dito pelo sujeito, na escolha de suas palavras, 

repetições e até em suas reticências, que podem representar silenciamentos, não ditos ou 

interdições, entre outros sentidos possíveis, mas também, seu modo de constituição, como 
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efeito de formulações imaginárias produzidas por interlocutores. Nesse aspecto, a AD 

passa a ser uma disciplina de interpretação, cujo o objeto é o discurso. 

Nesta proposição, é importante explorar que marcas aparecem nesses dizeres dos 

professores da EJA, pois neste interdiscurso poderão ser identificadas percepções de 

como eles visualizam estes alunos, que concepções de EJA os mesmos possuem, que 

memória institucional e histórica aparecem e que podem se manifestar, ideologicamente 

na fala, já que “um dizer pode ter a ver com o que é dito ali, mas também, em outros 

lugares” (ORLANDI, 2005, p. 30).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na perspectiva de apontar sentidos presentes nos dizeres em relação aos critérios 

que os mesmos estão utilizando para o envio de atividades não presenciais neste momento 

de pandemia por conta das aulas presenciais suspensas, apresentam-se abaixo, uma 

síntese de alguns recortes de falas desses docentes, representados pelas disciplinas em 

que atuam: 

 

Quadro 01: Dizeres das professoras e do professor. 

Número de 

Professores 

Disciplinas Excertos 

01 Profª. Anos Iniciais “De 10 alunos da Alfabetização (1º ao 5º ano), não 

estou atingindo nem 2 alunos.” 

01 Profª. Arte “Enviar tarefas simples (material impresso) de fácil 

compreensão e realização.” 

01 Profª. Ciências “Procuro adequar a aula do modo mais simples e fácil 

devido à grande dificuldade dos alunos.” 

01 Prof. Educação Física “Estou mandando atividades teóricas que tenham 

relação com a pandemia e/ou conteúdo da disciplina.” 

01 Profª. História e 

Geografia 

“Minha linha e critérios é bem pelo lado da 

humanização.” 

01 Profª. Língua Inglesa “Fico por dias pensando de que maneira elaborar as 

tarefas, de forma que o aluno consiga utilizar seus 

conhecimentos prévios e experiências.”  

02 Profª. Língua Portuguesa “É pensando que o nosso aluno do EJA já têm muitas 

dificuldades de aprendizagem.” 
 

“Eu não posso cobrar muito desses alunos.” 

01 Profª. Matemática “Eu tento adaptar o conteúdo de matemática em 

questões que envolvam situações do dia a dia pra melhor 

compreensão do aluno. Mas mesmo assim eles 

apresentam dificuldades.” 

 

01 Profª. Religião “A comunicação é essencial neste processo, elaboro 

atividades bem dinâmicas, de fácil entendimento.” 

Fonte: Própria (2021). 
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No recorte de algumas dessas falas, percebe-se pelas Profª. Arte, Profª. Ciências, 

Profª. Religião um discurso que retoma sentidos já existentes, que falam em facilitar para 

EJA: “tarefas simples, de fácil compreensão, que o aluno conseguirá fazer”. Este ser mais 

fácil é relacionado ao acesso à atividade, em relação ao conteúdo e a sua execução das 

tarefas. A Profª. Matemática informa que adapta o conteúdo para o aluno, logo uma das 

interpretações possíveis, não-ditas é que o exercício na íntegra o educando não realiza ou 

não conseguiria realizar e reforça que mesmo assim, há dificuldades.  Dificuldades essas, 

que também, se manifestam nas falas das Profª. Anos Iniciais e Profª. Língua Portuguesa. 

Nos excertos do Prof. Educação Física e da Profª. Matemática estão presentes 

questões envolvendo “relação com a pandemia” e “situações do dia a dia”, os quais 

demostram preocupação em relacionar os conteúdos da disciplina com algo da atualidade. 

“Estas narrativas produzidas representam uma forma de olhar” (SANT’ANNA, 2020, p. 

7), que transportam sentidos das especificidades da EJA: de que esteja articulada com o 

cotidiano, com o mundo da vida e do trabalho dos estudantes, como reafirma Brasil 

(2000). 

Outro aspecto que merece destaque é o discurso da falta ou de algo ou alguma 

coisa que falta, por parte dos alunos. Este discurso da falta constitui: o acesso à internet, 

as difuculdades de aprendizagem, a falta de motivação, melhor compreensão. É algo que 

“repete neste mesmo espaço de dizer” (ORLANDI, 2005, p. 36), como, paráfrases que 

em todo o dizer há sempre, como algo que se mantém, que se repete, na memória 

discursiva destes sujeitos. Em suma, observa-se que as professoras e o professor 

apresentam falas que têm por critério à busca por manter o contato e a continuidade das 

aulas, de alguma forma, e por vezes, estas tentativas feitas são frustrantes. 

 

CONCLUSÕES 

Tardif (2002, p. 230) define o professor como: 

 

“[...] um ator no sentido forte do termo, isto é, um sujeito que assume sua 

prática, a partir de significados que ele mesmo lhe dá, um sujeito que possui 

conhecimentos e um saber-fazer provenientes de sua própria atividade, a partir 

dos quais ele a estrutura e orienta”.  

 

As professoras e o professor da EJA, copartícipes desta investigação, possuem 

características diversas, enquanto sujeitos no desenrolar da sua profissão. Nota-se no 
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discurso desses docentes que eles se inscrevem em um lugar e, segundo Pêcheux (2008), 

são interpelados por fatores sócio-históricos que os compõem enquanto sujeitos 

pragmáticos. Similarmente, Sant’Anna (2020, p. 5) aponta que “é por isso que, na escola, 

encontram-se professores e alunos assumindo, em posições específicas, pré-determinadas 

por condições histórico-culturais estabelecidas, os seus lugares de professor e de aluno, 

no processo pedagógico”.  

Na análise realizada, os sentidos da curricularização da EJA se fazem presentes, 

nas falas das professoras e do professor, uma vez que há preocupação voltada ao 

conteúdo, atividade, realização do exercício e tarefa escolar. Em tempos de pandemia, é 

importante descurricularizar na EJA, neste momento, como uma necessidade. 

Descurricularizar, neste contexto, assume um sentido predominante que aparece, 

particularmente, como a aproximação do conteúdo ao cotidiano e aos contextos da 

pandemia, implicando em distanciar-se do currículo escolar historicamente instituído e 

pensar uma proposição curricular mais próxima da EJA, atrelada ao mundo cotidiano da 

vida e do trabalho dos estudantes. Talvez por isso, perceba-se que os professores que 

produzem essas aproximações, que retomam e consideram os princípios da própria EJA 

em seus dizeres, apresentem falas mais esperançosas e façam aproximações mais 

positivas. 
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PERCEPÇÕES DOS ESTUDANTES QUANTO ÀS METODOLOGIAS ATIVAS 

NO ENSINO REMOTO 
          

Laysia Nayara da Silva Bezerra1; Júlio Roger Sales Leitão2; Marcus Vinicius Dantas de Assunção3 

            

INTRODUÇÃO 

No ano de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou estado de 

pandemia do novo coronavírus, estabelecendo diretrizes de caráter sanitário e 

comportamental, a fim de inibir a propagação do vírus. Tendo em vista o cenário 

apresentado à época, fez-se necessária a utilização de medidas rígidas de contenção 

(ASSUNÇÃO et al., 2020), a saber: o distanciamento social, a quarentena de pessoas 

infectadas ou que apresentavam algum sintoma da doença, o fechamento de ambientes 

públicos e privados, tais como reuniões públicas, escolas e universidades.  

O isolamento social, em decorrência da pandemia da Covid-19, exigiu das 

instituições de ensino a adoção de medidas para a manutenção ou constituição de novos 

calendários acadêmicos. Algumas entidades de ensino passaram a utilizar recursos a fim 

de manter contato com os estudantes, além de prosseguir com as atividades acadêmicas.  

Umas das ferramentas utilizadas foi o ensino remoto, que consiste na aplicação de 

tecnologias de informação e comunicação (TICs) no processo de ensino aprendizagem. 

O ensino remoto trouxe consigo, em um primeiro momento, a necessidade de se 

desenvolverem habilidades quanto às TICs e, em um segundo momento e de maneira 

aligeirada, opções de metodologias de ensino concernentes às práticas adequadas ao 

ensino remoto.  Diante do contexto apresentado, este trabalho tem como objetivo avaliar 

a percepção dos estudantes do curso técnico em logística do IFRN, campus São Gonçalo 

do Amarante, em relação às metodologias ativas utilizadas pelos professores no primeiro 

semestre de adoção do ensino remoto pela instituição. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O ensino remoto tem trazido questões e desafios à Educação Básica, mas, mesmo 

com todas as dificuldades, não se coloca em questão a paralisação dessas atividades. 

Insegurança, necessidade de adaptações rápidas, “invasão” dos lares pela escola e 

 
1 Curso Técnico em Logística, IFRN, nayara.laysia@escolar.ifrn.edu.br  
2 Curso Técnico em Logística, IFRN, sales.r@escolar.ifrn.edu.br  
3 Doutorado, IFRN, marcus.assuncao@ifrn.edu.br  
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ansiedade - frente às condições sanitárias e econômicas - são elementos presentes no 

cenário atual que vêm produzindo nos alunos um estado de exaustão (APPENZELLER 

et al., 2020). 

Ainda segundo Appenzeller, et al (2020), professores e estudantes precisaram se 

adaptar rapidamente à nova sala de aula, com a criação de novas rotinas e tiveram que 

conciliar o espaço em casa. A combinação da adaptabilidade e das necessidades humanas 

demonstram que, embora não possamos substituir o ensino remoto pelo presencial no 

momento, busca-se a continuidade da utilização dessa ferramenta como meio de 

promoção do acesso aos estudos. 

A introdução e o uso das TICs descentralizou o processo educacional, permitindo 

que estudantes de diferentes classes e locais se comunicassem. Portanto, a aprendizagem 

transcende o espaço “escolar” e penetra nas atividades sociais. No ensino remoto, no 

aberto e a distância, o uso de tecnologias de informação e comunicação contemporâneas, 

especialmente a internet e softwares educacionais no ensino, tem despertado grande 

interesse (TAKASHI; CARDOSO, 2012). 

No ensino remoto, o professor é um participante essencial para o processo 

educacional. Segundo Oliveira (2013), o professor precisa aprender a aprender, fazer 

coisas novas e viver em um ambiente virtual. Propor inovações pedagógicas aos 

professores é remover a estrutura do trabalho e se conscientizar de certas 

interdependências, já que, em geral, não se trata de simples substituições metodológicas, 

mas de importantes alterações que devem ser vistas conforme a complexidade da vida 

acadêmica, das possibilidades e obrigações escolares dos estudantes e professores 

(LOBO; MAIA, 2015). 

Os alunos se baseiam em modelos de ensino que foram apresentados durante o 

ensino básico ou em boa parte do ensino médio. Portanto, com a mudança para o ensino 

remoto devido à pandemia da Covid-19 buscaram refletir os estereótipos desse ensino. O 

professor expõe todo o conteúdo durante as aulas e os alunos estudam rigorosamente este 

conteúdo para o exame. Nessa nova realidade, a gestão de professores é um dos conteúdos 

absolutos no processo de ensino, enfrentando a necessidade de mudanças de postura, 

métodos de trabalho/aprendizagem e interação entre si (FERRARI; SEKKEL, 2007). 
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METODOLOGIA 

A pesquisa pode ser classificada como aplicada e constitui um estudo de caso, cuja 

população estudada trata-se dos estudantes, de 1º a 4º anos, do curso técnico em Logística, 

na modalidade integrado, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). A coleta 

dos dados foi realizada por meio da aplicação de um questionário eletrônico - utilizando-

se da ferramenta Google forms -, encaminhado aos 207 estudantes do curso técnico 

mencionado. Os dados foram aferidos em fevereiro/2020, período correspondente ao 

momento posterior à finalização do segundo módulo do ensino remoto adotado pela 

instituição. 

Os dados dos respondentes (175 estudantes) foram tabulados por meio da planilha 

Excel Microsoft Office e, por conseguinte, criaram-se os gráficos que subsidiam a análise 

desses dados, os quais visam consolidar todas as informações a fim de possibilitar aos 

pesquisadores uma avaliação mais profícua e confiável quanto à utilização das 

metodologias ativas adotadas nas turmas estudadas.  

As questões levantadas no questionário dão conta dos tipos de metodologias 

adotadas (inovadoras ou tradicionais), das dificuldades dos estudantes de adaptação 

quanto ao ensino remoto e ainda faz um contraponto através de uma autoavaliação do 

estudante, proposta no questionário.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Após o início da pandemia, o IFRN, assim como as demais instituições de ensino, 

precisou se adaptar às normas preventivas de isolamento propostas pela OMS. A fim de 

se cumprirem essas normas, realizaram-se algumas alterações nas metodologias de ensino 

até então empregadas, em razão das mudanças do ensino presencial para o ensino remoto.  

 No decorrer do primeiro semestre letivo de 2020, as turmas do curso técnico em 

Logística foram acompanhadas no intuito de se observarem as suas dificuldades quanto 

às metodologias utilizadas no ensino remoto. Para tanto, foi disponibilizado um 

questionário eletrônico para os 207 estudantes, dos quais responderam 84,54%.  

Com base na análise dos resultados, foi possível observar que 79,4% dos discentes 

afirmaram que sentem dificuldade quanto à adaptação ao ensino remoto, o que pode ser 

corroborado pelos estudos de Appenzeller, et al. (2020). Foram elencados pelo estudantes 

como principais empecilhos: a dificuldade de concentração (66,3%), ambiente de estudos 
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inadequado (33,7%) e falta de adaptação ao método de ensino remoto (32,6%). Apenas 

17,7% dos alunos alegaram não estar enfrentando dificuldades.  

O ensino remoto implicou em diferentes problemas relacionados ao desempenho 

e a  aprendizagem dos discentes. Segundo dados obtidos, os estudantes consideraram os 

seus desempenhos superiores às suas aprendizagens. Considerando os seus desempenhos 

pessoais, conforme demonstrados na Figura 1, 17,71% avaliaram-no como baixo ou 

muito baixo; 57,71% como médio e 24,58% entre um desempenho bom e muito bom.  

 

Figura 1: Percepção de aprendizagem e desempenho 

 

Fonte: Própria (2021). 

 

Entretanto, considerando as percepções dos estudantes quanto à aprendizagem 

durante o período avaliado no ensino remoto, observou-se uma mudança na postura de 

respostas dos estudantes. De acordo com a Figura 1, os níveis de aprendizagem revelam-

se inferiores aos atribuídos ao desempenho: 33,52% indicaram que tiveram uma 

aprendizagem ruim ou muito ruim; 52,02% afirmaram terem obtido um índice de 

aprendizagem médio, enquanto 14,46% julgaram sua aprendizagem como boa ou muito 

boa durante o ensino remoto. 

Essa discrepância de percepção entre aprendizado e desempenho dá-se em razão: 

da dificuldade de contatar os professores para esclarecimento de dúvidas; das aulas 

improdutivas a partir de metodologias utilizadas de forma inadequada; de uma menor 

rigidez quanto às atividades atribuídas aos discentes, sendo a maioria delas em grupo, e 

com prazo alargado para entrega. 
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A falta de preparo dos professores no âmbito do ensino remoto fez com que o 

processo de ensino/aprendizagem se tornasse uma tarefa árdua, implicando no desgaste 

de todos os atores do processo. As metodologias utilizadas pelos professores no ensino 

remoto devem ser inovadoras e coerentes com o momento presenciado, buscando-se 

sempre os melhores resultados e uma maior adequação dos alunos ao novo modelo de 

ensino. No entanto, foi verificado por meio de uma análise dos resultados que as 

metodologias ativas adotadas pelos educadores do curso técnico em Logística não são as 

mais assertivas na visão dos alunos de modo geral, conforme demonstrado na Tabela 01. 

 

Tabela 01: Avaliação das metodologias ativas e autoavaliação dos estudantes  

 

 
Fonte: Própria (2021) 

 

 Na Tabela 1 é possível identificar uma similaridade no comportamento das 

respostas, quanto às metodologias adotadas, no que tange às turmas do primeiro ano (1V) 

e os segundos anos (2M e 2V), haja vista apontarem para metodologias adequadas, sejam 

elas tradicionais ou inovadoras, variando de 82,36% (turma 1V) à 94,73% (turma 2M). 

Constatou-se, portanto, que essas turmas apresentaram uma melhor adaptação ao ensino 

remoto, em função do pouco tempo de contato com o ensino presencial 

(aproximandamente 1 mês e meio), diferentemente das turmas 3V, 4M e 4V, nas quais 

houveram mais objeções, visto que estavam familiarizadas com as metodologias 

empregadas pelo instituto no ensino presencial. Para essas turmas, o percentual de 

inadequação das metodologias variou entre 29,17% (turma 4M) até 58,34% (turma 4V).  

 

CONCLUSÕES 

As metodologias ativas utilizadas nas salas de aula, no formato remoto, 

mostraram-se eficientes apenas para uma parcela dos estudantes do curso técnico em 

Logística. No entanto, com a identificação dos fatores que favorecem a má adequação 

1V 2M 2V 3V 4M 4V

6,18 6,76 6 6,1 5,52 5,125

7,97 8,23 8,28 7,82 6,96 6,7

Muito baixa 0,00% 0,00% 0,00% 3,57% 0,00% 4,17%

Baixa 7,89% 5,26% 0,00% 3,57% 0,00% 25,00%

Média 55,26% 60,53% 47,62% 39,29% 60,00% 54,17%

Alta 26,32% 26,32% 42,86% 42,86% 36,00% 16,67%

Muito alta 10,53% 10,53% 9,52% 7,14% 4,00% 0,00%

inovadoras, mas inadequadas 11,76% 2,63% 4,76% 17,86% 29,17% 29,17%

inovadoras e adequadas 41,18% 39,47% 28,57% 17,86% 8,33% 12,50%

Tradicionais, mas inadequadas 5,88% 2,63% 4,76% 14,29% 0,00% 29,17%

Tradicionais e adequadas 41,18% 55,26% 61,90% 50,00% 62,50% 29,17%

Quanto às metodologias?

Turmas

Dedicação do aluno na visão dele 

próprio

Nota para ensino remoto

Nota para si próprio
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dos estudantes ao novo modelo de ensino, torna-se propícia uma revisão geral e um 

aperfeiçoamento nas estratégias de ensino que estavam sendo empregadas durante as 

aulas.  

Atestou-se ainda a utilização de metodologias inadequadas à natureza do ensino 

remoto, sejam elas tradicionais ou inovadoras, o que dificultou ainda mais a adaptação 

dos estudantes à essa forma de ensino virtual. Sendo assim, os resultados autorizam 

afirmar que se faz necessário uma autoavaliação dos docentes quanto às suas práticas 

pedagógicas no ensino remoto, sendo necessário o desenvolvimento de mecanismos de 

ensino alinhados à nova realidade.     

Desse modo, com a identificação de estudantes com dificuldade de acesso e com 

uma análise detalhada no que se refere ao ensino remoto, será possível reduzir a 

inequidade entre os discentes em relação ao acesso às plataformas remotas, de modo a 

evitar que essa estratégias pedagógicas sejam mais um fator de desigualdade no processo 

ensino-aprendizagem. 
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PRÁTICAS EDUCACIONAIS BASEADAS NAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 

Lais Santos da Silva1; Claudia Regina Ogera Esposito2; Alessandro Muri3 

            

INTRODUÇÃO 

A tecnologia está presente em todas as esferas da sociedade contemporânea e tem 

ganhado cada vez mais espaço na educação. Com a suspensão das aulas presenciais 

devido à pandemia da Corona Virus Disease (COVID-19) no ano de 2020, essa 

ferramenta tornou-se o principal instrumento de comunicação entre professores e alunos. 

Essa mudança na forma de ensinar e de se comunicar trouxe aos docentes novos desafios, 

como a dificuldade de acesso aos conteúdos digitais. Conforme os dados levantados pelo 

Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação 

(CETIC), apresentados no relatório elaborado pela organização Todos Pela Educação 

(2020), ainda em 2019, 33% dos domicílios brasileiros não tem acesso à internet. Outro 

obstáculo enfrentado é o de estimular o interesse dos alunos em participar das aulas on-

line, conforme demonstrado pela pesquisa realizada pelo Datafolha e encomendada pela 

Fundação Lemann, Itaú Social e Imaginable Futures (2020), “Educação Não Presencial 

na Perspectiva dos Estudantes e suas Famílias”, a falta de motivação dos estudantes para 

realizar as atividades em casa teve um aumento de 7% em um mês, saltando de 46% em 

maio de 2020 para 53% em junho do mesmo ano. 

Contudo, a educação mediada pela tecnologia é uma importante aliada para a 

promoção de uma educação integral, pois a escola deve propiciar a autonomia dos alunos 

e desenvolver as competências necessárias para sua atuação na vida social e cultural da 

sociedade historicamente constituída. Assim, compreender e utilizar as Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação (TDICs), conforme previsto na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), é uma maneira de fomentar a igualdade, a equidade e 

preparar o aluno para exercer sua cidadania. 
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1708407@aluno.univesp.br  
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Nesse sentido, esta pesquisa teve como tema norteador o impacto das TDICs nas 

práticas pedagógicas a partir de relatos de professores de uma unidade escolar. Assim, 

este trabalho buscou identificar e analisar como as TDICs têm influenciado as práticas 

pedagógicas antes e durante a pandemia, por meio da análise de situação de uma unidade 

escolar de ensino fundamental anos iniciais localizada no município de Fernandópolis/SP. 

Este estudo objetivou compreender os impactos das TDICs na área da educação e 

entender como as práticas pedagógicas se relacionam com elas. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

As TDICs têm facilitado e ampliado as formas de interagir em sociedade e o 

domínio sobre o uso destas ferramentas é fundamental, não apenas para o ingresso e 

permanência no mercado de trabalho, mas também para a vida social, pois as pessoas que 

não sabem utilizar as TDICs ou que não têm acesso a elas estão excluídas de várias 

atividades sociais que ocorrem no ambiente virtual. Portanto “ensinar e aprender hoje sem 

o digital é privar os estudantes de oportunidades ricas para vivenciar dimensões 

importantes para sua vida pessoal, profissional e social” (MORAN, 2020, p. 1), assim, 

cabe às políticas educacionais e a escola promover o acesso às TDICs a fim de garantir 

uma educação integral a seus alunos. 

Apesar dos desafios impostos pela desigualdade e a falta de estrutura que muitas 

instituições enfrentam, o uso das TDICs pode contribuir para a promoção de uma 

educação integral, que prepare os seus alunos para a vida social, formando indivíduos 

críticos e ativos, conforme previsto na BNCC (BRASIL, 2017, p. 19): “que reconhece 

que a educação tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento humano 

global, em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica”. 

Portanto, o uso destas ferramentas pode ser uma importante aliada para a promoção desta 

educação inclusiva, por meio de atividades colaborativas em que os alunos se sintam 

motivados a participar ativamente do processo de ensino-aprendizagem, desenvolvendo 

as habilidades necessárias para a sua formação. 

Dessa forma, o planejamento das aulas, a escolha de metodologias que estimulem 

a aprendizagem, a seleção de ferramentas e atividades interessantes que envolvam a ação 

dos discentes são práticas pedagógicas fundamentais para a educação integral. Logo, não 
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basta implementar as tecnologias apenas como equipamentos a serem utilizados, é 

necessário repensar as práticas pedagógicas para que se utilize todo o potencial destas 

ferramentas. Moran (2020, p. 1) destaca que “não basta ter um laboratório na escola para 

acesso pontual à internet durante algumas aulas. Hoje, todos os alunos, professores e 

comunidade escolar precisam de acesso contínuo a todos os serviços digitais, para estar 

dentro da sociedade da informação e do conhecimento”. Além disso, a importância deste 

acesso contínuo aos serviços digitais ganhou uma nova ótica com a suspensão das aulas 

presenciais, devido à pandemia mundial da COVID-19, pois as aulas passaram a ser 

ministradas por meio das ferramentas de TDICs, o que causou uma série de novos 

desafios para a educação. As comunidades que estavam mais familiarizadas com o uso 

das TDICs em seu processo educacional, conseguiram enfrentar o desafio de levar uma 

educação integral mesmo durante o período de isolamento social. Para Moran (2020, p. 

1), “o que está revelando este período é que a maior parte das escolas vem ensinando de 

uma forma inadequada, muito conteudista, dependente do professor, com pouco 

envolvimento, participação e criatividade dos estudantes.” Ou seja, o uso de práticas 

pedagógicas mais tradicionais, como aulas expositivas, o uso de livros e apostilas como 

principal ferramenta de ensino-aprendizagem, usadas de formas isoladas podem não 

promover as competências necessárias e garantidas em lei para a formação integral dos 

discentes. O uso de metodologias ativas, com atividades que incentivem o protagonismo 

e a autonomia dos alunos durante o processo de ensino aprendizagem, são mais adequadas 

para o desenvolvimento das competências previstas na BNCC.  

 

METODOLOGIA  

Para realização deste artigo desenvolveu-se uma pesquisa exploratória, que 

segundo Gil (2002, p. 41): “[...] têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com 

o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses”. Dessa forma 

foi possível identificar, analisar as práticas pedagógicas e as TDICs utilizadas na unidade 

escolar, a fim de compreender como essas ferramentas auxiliam no processo ensino-

aprendizagem. 

A elaboração desse trabalho se constituiu com uma pesquisa quantitativa, que 

segundo Figueiredo (2007, p. 93) é o “método que se apropria da análise estatística para 
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o tratamento dos dados”. Aplicou-se um questionário survey, termo inglês geralmente 

traduzido como levantamento de dados, que foi distribuído entre os professores de uma 

unidade escolar de ensino fundamental anos iniciais localizada no município de 

Fernandópolis/SP. Para Silva (apud VASCONCELLOS e GUEDES, 2007, p. 410), este 

tipo de pesquisa “é definido como coleta sistemática de informações a partir dos 

respondentes com propósito de compreender e/ou prever alguns aspectos da população 

em estudo”. Portanto, foram elaboradas perguntas abertas e fechadas de múltiplas 

escolhas com o objetivo de identificar as TDICs utilizadas pelos docentes antes e durante 

a pandemia e as práticas pedagógicas aplicadas neste período. Devido à suspensão das 

aulas presenciais e, em respeito ao isolamento social necessário para evitar a propagação 

do vírus, escolheu-se a aplicação de um questionário eletrônico utilizando a ferramenta 

Google Forms. Vasconcellos-Guedes e Guedes (2007, p. 7) explicam que o questionário 

eletrônico tem vantagens quando comparado com outras modalidades entre elas “[...] à 

rapidez do preenchimento, facilidade de leitura, atratividade propiciada pela 

interatividade e “limpeza” do questionário sem rasuras.”, facilitando a tabulação e análise 

das informações levantadas. O questionário ficou disponível dos dias 11 a 16 de 

novembro de 2020 e foi respondido por 19 dos 25 professores atuantes na unidade escolar. 

O resultado dessa pesquisa possibilitou identificar os obstáculos enfrentados pelos 

educadores na implementação das tecnologias na educação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As primeiras perguntas do questionário foram aplicadas com o objetivo de 

conhecer o perfil dos entrevistados. Dessa maneira, os dados levantados pela pesquisa 

apontaram que os professores da unidade escolar em sua maioria têm buscado o 

aperfeiçoamento profissional, por meio do curso de pós-graduação, o que corrobora com 

o entendimento da carreira do docente abordada por Moran (2007), o qual nos revela que 

 

[...] o educador é especialista em conhecimento, em aprendizagem. 

Como tal, espera-se que, ao longo dos anos, aprenda a ser um 

profissional equilibrado, experiente, evoluído, que construa sua 

identidade pacientemente, integrando o intelectual, o emocional, o 

ético, o pedagógico. (MORAN, 2007, p. 80). 

 

Dessa forma, a qualificação profissional é de suma importância para a promoção 
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de uma educação integral, pois diante da busca por novos conhecimentos e experiências 

o professor desenvolve perspectivas mais amplas, aperfeiçoando suas práticas e 

conhecendo novas, e isso facilita a sua trajetória de ensino e a superação dos desafios 

encontrados pelo caminho.  

No segunda parte da pesquisa, buscou-se analisar quais as metodologias mais 

frequentes nas aulas presenciais e remotas.  

 

Figura 01: Gráficos sobre quais as práticas pedagógicas aplicadas antes e durante as aulas remotas 

 

Fonte: Própria (2020). 

 

Nessa fase da pesquisa, ficou evidente a redução na aplicação de metodologias 

ativas com a transferência para aulas remotas, o que pode ser justificado pela dificuldade 

dos docentes em utilizar as TDICs. Para Oliveira (2020) as “escolas não estavam 

preparadas para viver um momento pandêmico e a formação de professores pouco ou 

nada abordava questões relacionadas ao mundo digital.” (OLIVEIRA, 2020, p. 24). 

Portanto, é necessário e emergencial a promoção de curso de formação continuada, para 

preparar os professores para os novos desafios. 

Na sequência, as questões elaboradas buscaram compreender quais as tecnologias 

utilizadas nas aulas presenciais e remotas. Os dados apresentados revelaram que, com o 

fechamento das escolas, os docentes precisaram se adaptar, utilizando ferramentas e 

recursos próprios para ministrar suas aulas. Devido ao caráter emergencial em que essa 
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transferência ocorreu, o poder público não conseguiu fornecer equipamentos aos 

professores para a realização das atividades remotas. A pesquisa mostrou que 63,2% dos 

entrevistados utilizam dois equipamentos ou menos, para realização das suas práticas 

pedagógicas, durante este período de isolamento social. Moran (2020) destaca que este 

período: 

 

[...] reforçou a necessidade de termos uma política pública que agilize 

a infraestrutura digital nas escolas, a formação docente em 

competências digitais e que o acesso individual e familiar à Internet seja 

considerado um direito fundamental do século XXI. (MORAN, 2020, 

p. 2). 

 

Portanto, o escasso acesso às tecnologias e a falta de familiaridade em utilizá-las 

em prol da educação, tem refletido nos tipos de atividades e no planejamento das aulas. 

Os professores estão utilizando mais recursos digitais, porém aplicando menos 

metodologias ativas que exigem maior integração dos alunos nas práticas e ações 

pedagógicas, conforme dados levantados nesta pesquisa. 

Todavia, envolver o aluno para participar ativamente das aulas não é uma tarefa 

simples, pois demanda muito planejamento, ações e recursos. A dificuldade de acesso se 

tornou um problema para professores e alunos, como foi possível observar no último 

bloco desta pesquisa que buscou identificar os principais desafios encontrados pelos 

docentes com a transferência para as aulas remotas. 

 

Figura 02: Gráfico sobre quais os principais desafios encontrados com a transferência para as aulas 

remotas. 

 

Fonte: Própria (2020). 
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Nessa última etapa, a pesquisa demonstrou que a relação da família com a 

educação é outro fator importante para a promoção de uma educação integral. Nesse 

contexto, "uma das tarefas mais urgentes é educar o educador/pai para uma nova relação 

no processo de ensinar e aprender, mais aberta, participativa, respeitosa do ritmo de cada 

aluno, das habilidades específicas de cada um” (MORAN, 2013, p. 1). Pois, somente com 

a aproximação da escola, família, sociedade e com o comprometimento de todos na 

preparação de sujeitos críticos e autônomos, a educação conseguirá atingir o seu principal 

objetivo, que é a formação de cidadãos ativos que agem e transformam positivamente o 

meio em que vivem. 

 

CONCLUSÕES 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise sobre a 

importância da formação pela tecnologia em ambiente escolar e o papel da escola em 

preparar seus alunos para utilizá-la de forma crítica e autônoma, estabelecendo uma 

reflexão sobre quais as metodologias que aliadas às tecnologias favorecem o 

protagonismo dos alunos no processo de ensino-aprendizagem.  

Além disso, por meio da pesquisa realizada com professores da unidade escolar 

do município de Fernandópolis, foi possível compreender os desafios enfrentados por eles 

para desenvolver a educação mediada por TDICs. Assim, os objetivos específicos deste 

estudo foram alcançados ao identificar as mudanças nas práticas pedagógicas e da 

utilização das TDICs na educação diante das transferências das aulas presenciais para 

remotas, devido à suspensão das aulas por causa da pandemia da COVID-19, ficando 

evidente alguns dos obstáculos enfrentados pelos educadores nesse processo de mudanças 

e implementações tecnológicas na educação. 

No entanto, para compreender mais profundamente a mudança nos hábitos dos 

docentes durante a aplicação das aulas remotas, será necessário dar continuidade a esta 

pesquisa em estudos futuros por meio de novas entrevistas, questionários e observações. 

Portanto, este trabalho proporcionou a reflexão sobre como as práticas 

pedagógicas aliadas com as tecnologias podem promover uma educação integral. No 

entanto, para que isso ocorra, faz-se necessário um investimento público na formação de 

professores e no fornecimento de equipamentos para escolas e alunos. 
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PROJETOS DE LETRAMENTO NO ENSINO REMOTO: 

 ARGUMENTAÇÃO E CIDADANIA NO CONTEXTO DA PANDEMIA 

          
Stepheson Ray de Oliveira1; Ivoneide Bezerra de Araújo Santos-Marques2 

            

INTRODUÇÃO 

No atual contexto da maior crise humanitária, devido ao seu alcance global, a 

pandemia da COVID-19 impôs profundas mudanças à sociedade contemporânea, 

especialmente no modo como as pessoas se relacionam entre si, distanciando-as, na 

produção e oferta de bens e serviços, transformando-os ou reinventando-os. Além disso, 

na forma como passamos a lidar com as novas demandas de uma sociedade adoecida que 

precisa dar respostas urgentes para resolver problemas em uma situação emergencial.  

Essas mudanças ocorreram nos diversos campos e lugares do mundo. A educação 

não ficou isenta dos impactos da pandemia e, por isso, está em processo de 

transformações que exige mudanças e inovações. Antes dessa crise sanitária, no Brasil, 

de um modo geral, na educação básica, o processo de ensino e aprendizagem dava-se, 

regularmente, de forma presencial. A partir da pandemia, pela necessidade de isolamento 

social, o ensino passou a ser mediado de forma mais efetiva pelo uso de dispositivos e de 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), dada a necessidade de implantação 

do modelo de ensino remoto ou híbrido adotado por algumas escolas (públicas e 

privadas), o qual não pode se limitar ao uso de materiais impressos. 

  Diante desse contexto, têm sido exigidas, dos professores, novas práticas 

pedagógicas e metodologias, além do domínio de novas habilidades e competências 

exigidas no uso de ferramentas, recursos e plataformas digitais para viabilizar suas aulas 

em uma situação específica (emergencial, adversa e desafiadora), necessárias no ensino 

remoto. Muito embora o uso de tecnologias já estivesse prescrito nos documentos oficiais 

norteadores do ensino, desde os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs (BRASIL, 

1997) e, mais recentemente, na Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 

2017), esse uso ainda não é uma realidade em todas as escolas públicas brasileiras. 
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Partindo dessa realidade, neste trabalho, temos por objetivo discutir o papel dos 

projetos de letramento (KLEIMAN, 2000) no ensino remoto, assumindo-os como 

organizações didáticas que têm um potencial fortalecedor das práticas de letramento, os 

quais podem contribuir para a escola superar a fragmentação dos saberes, inserir os 

educandos no universo da cultura digitalmente letrada e dinamizar o processo de ensino 

voltado para o exercício da cidadania a partir do desenvolvimento da capacidade 

argumentativa dos alunos, focalizando a competência geral sete da BNCC. A relevância 

desta pesquisa justifica-se por oferecer contribuições aos estudos que tematizam questões 

de ensino da leitura e da escrita assumidas como práticas sociais (KLEIMAN, 2006), 

mediadas por tecnologias, desenvolvidas em contextos situados de aprendizagem, nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste trabalho, assumimos o conceito de letramento proposto por Kleiman (1995, 

p. 19): “um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico 

e enquanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos”. Outro 

conceito dessa autora aqui adotado é o de projeto de letramento, visto por ela como  

 

um conjunto de atividades que se origina de um interesse real na vida dos 

alunos e cuja realização envolve uso da escrita, isto é, a leitura de textos que, 

de fato, circulam na sociedade e a produção de textos que serão realmente 

lidos, em um trabalho coletivo de alunos e professor, cada um segundo sua 

capacidade (KLEIMAN, 2000, p. 238). 
 

Esse tipo de projeto não se propõe a ser algo inteiramente novo para o professor, 

mas uma prática pedagógica recontextualizada, conforme propõem Oliveira, Tinoco e 

Santos (2014), visto que ela traz em si um potencial para desenvolver determinadas 

capacidades de mobilizar conhecimentos, favorecendo, de modo geral, a aprendizagem 

dos conteúdos e, em particular, a aprendizagem da leitura e da escrita, já que essas práticas 

estão no centro de interesse do seu desenvolvimento. Ao tratar de projetos, Santos (2012, 

p. 90), afirma: 

 

[...] do ponto de vista pedagógico, os projetos apontam para o futuro, abrem-

se ao novo, através de ações projetadas. São construções humanas que têm 

como ponto de partida intenções de transformar uma situação problemática, 

transformando-a em uma situação desejada por meio da realização de ações 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

planificadas. Na medida em que comportam em si um potencial sentido de 

agência, os projetos podem favorecer o desenvolvimento de uma pedagogia 

voltada para os ideais de liberdade e de emancipação humana. 

 

Em um projeto de letramento, a atuação de alunos e professores é significativa 

quando cada um compreende a forma de agir numa determinada situação comunicativa. 

O projeto de letramento não se define em função de um conteúdo, ele se formula em 

função das práticas sociais mediadas por gêneros discursivos situadamente (KLEIMAN, 

2007). Para essa autora,  

 

A escolha do gênero como conteúdo relevante para o ensino não significa que 

deva constituir-se no elemento estruturante das práticas sociais mobilizadas no 

projeto, sob o risco de reduzir o objeto de ensino e o trabalho escolar aos seus 

aspectos formais e analíticos [...] (KLEIMAN, 2007, p. 14). 

 

 No projeto de letramento, a prática social é o centro organizador do processo de 

ensino, e os gêneros discursivos são instrumentos que servem à ação sociopolítica dos 

participantes, por isso. não são definidos a priori. Eles emergem no processo de ensino, 

para atender às necessidades comunicativas do grupo de participantes colaboradores do 

projeto (SANTOS, 2012a). O processo de ensino e aprendizagem é caracterizado por uma 

heterogeneidade de práticas que lhe impõem dinamicidade. Por ser assim heterogêneo, 

não se pode associar a práticas que compactuem com princípios e concepções da 

tendência pedagógica tradicional. Na condição de agente de letramento (KLEIMAN, 

2006), o professor não deve estabelecer um monólogo, não deve se colocar diante do 

aluno como um falante privilegiado. Ao contrário, deve ser um agente que crie 

possibilidades de aprendizagens colaborativas e viabilize a mobilização de 

conhecimentos diversos e plurais em um ambiente dialógico. 

Conforme Santos (2012b), trabalhar com projetos de letramento pressupõe pensar 

o currículo a partir de uma concepção de linguagem como interação que favoreça o 

diálogo, a atitude responsiva dos alunos frente aos textos lidos e produzidos e a assunção 

de um papel ativo no processo de ensino, tornando-o significativo para eles. O processo 

de formação do leitor crítico prevê que o educando esteja exposto a diversidade de textos 

de diferentes gêneros discursivos e à pluralidade de opiniões sob o tema abordado, 

possibilitando a ele diante das informações lidas refletir, comparar, discordar, analisar, 

construir, desconstruir, não somente seus horizontes, mas também das visões de mundo 

que nos influenciam.  



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

Em uma proposta de educação para a cidadania, compreendemos que o processo 

de letramento precisa ser desenvolvido em uma perspectiva crítica, visto que o letramento 

crítico  

 

desafia o status quo em um esforço de descobrir caminhos alternativos para 

desenvolvimento do eu e do social. Esse tipo de letramento - palavras 

repensando mundos, a dissidência do eu na sociedade - conecta o político e o 

pessoal, o público e o privado, o global e o local, o econômico e o pedagógico, 

uma vez que repensa nossas vidas e promove a justiça em lugar da 

desigualdade. O letramento crítico é, portanto, uma atitude em relação à 

história (SHOR, 1999, p. 2). 

   

Quando imerso em um processo de letramento crítico, o aluno entra em contato 

com diversos espaços e diferentes práticas de leitura, escrita e fala. Essa diversidade 

democratiza o acesso aos textos e às experiências com diversos gêneros do discurso. 

Educar linguisticamente em um viés crítico exige que consideremos os letramentos 

múltiplos, mas também os multiletramentos (KLEIMAN, 2014; ROJO, 2012), os quais 

são mediados por gêneros, textos, práticas e tecnologias da contemporaneidade. Na 

sociedade atual, as tecnologias, os aplicativos e dispositivos ampliam e potencializam 

possibilidades de leitura, produção e acesso aos textos e discursos, os quais assumem, 

cada vez mais, um caráter multimodal, o que demanda de todos nós, professores e alunos, 

o domínio de multiletramentos. 

Levando em consideração os pressupostos  de uma concepção de linguagem como 

interação, proposta pelos teóricos do Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 2016; 

VOLÓCHINOV, 2017), formar um leitor crítico que seja capaz de realizar uma 

compreensão responsiva ativa para responder ativamente aos textos lidos, implica propor 

abordagens críticas em sala de aula e priorizar os usos sociais da leitura e da escrita, o 

que prevê um trabalho sistematizado com a linguagem, além do compromisso ético e da 

responsabilidade social do professor. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho situa-se no campo investigativo da Linguística Aplicada (LA) por 

estudar a linguagem em seus usos, em espaços de sua criação e circulação como um 

instrumento de interação social, privilegiando a linguagem escrita e interdisciplinar, 

conforme propõe Moita Lopes (1996). 
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Metodologicamente, a pesquisa se configura como uma pesquisa-ação, a qual 

favorece o diálogo, a participação do autor e a interação com outros atores. Na produção 

do conhecimento acerca do tema pesquisado, a pesquisa-ação oportuniza a participação e 

o protagonismo dos sujeitos envolvidos por ser 

 

um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em 

estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo 

e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do 

problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativos 

(THIOLLENT, 2009, p.16). 

 

Pela sua própria natureza, esse tipo de pesquisa assume um viés crítico. No tocante 

aos dados, eles foram gerados a partir de um projeto de letramento desenvolvido em uma 

turma do 5º ano do Ensino Fundamental, na Escola Estadual Professor Severino Bezerra, 

no município de Tangará/RN. Analisaremos esses dados em uma perspectiva qualitativa 

e interpretativista. De acordo com Moita Lopes (1994), nessa abordagem, na análise dos 

fatos sociais, não se destacam os aspectos quantitativos. Pressupõe-se que o indivíduo 

constrói sua realidade, concebendo o pesquisador como parte integrante de um processo 

que não admite a neutralidade, ao invés disso, prevê uma relação crítica frente aos fatos 

sociais. 

Na pesquisa qualitativa, trabalha-se com o universo de “significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis" (MINAYO, 2001, p. 14). Quanto à sua natureza, é 

importante destacar que “o paradigma qualitativo, particularmente quando de natureza 

interpretativista, nos remete à hermenêutica, no qual a questão da intersubjetividade é 

bastante forte” (CELANI, 2005, p.106). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O projeto de letramento analisado nesta experiência com o ensino remoto teve 

como temática escolhida coletivamente "A pandemia da Covid-19" e por objetivo 

contribuir com o desenvolvimento dos letramentos dos alunos naquilo que concerne, 

prioritariamente, à leitura de textos multissemióticos de diversos gêneros discursivos, 

trabalhados a partir do uso de tecnologias digitais, mas também à produção textual escrita, 
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já que leitura e escrita são práticas centrais nesse tipo de projeto. 

Foram realizadas quatro oficinas de letramento3: a primeira contemplou, de modo 

geral, a apresentação (via web conference) do ambiente digital Google Meet aos alunos), 

além da leitura e compreensão dos gêneros discursivos boletins diários do município e 

gráficos de jornais. A segunda, focou na leitura crítica dos gêneros discursivos notícia e 

charge, observando, em linhas gerais, noções dos aspectos temáticos, composicionais e 

estilísticos desses gêneros, além de aspectos multimodais dos textos em que se 

materializam e inferências possíveis de construir a partir de diferentes práticas de leitura 

(oral, dialogada e orientada). 

  A terceira oficina contemplou a leitura e produção de gráficos matemáticos, 

produzidos a partir dos dados apresentados em notícias e reportagens lidas pelos alunos. 

A quarta e última oficina, contemplou o uso da ferramenta digital Padlet, mural interativo 

digital. Nela, foi trabalhada a prática da leitura de charge, cuja temática diz respeito à 

volta às aulas presenciais durante a pandemia. A partir da leitura crítica, os alunos 

produziram comentários escritos no formato digital, apresentados a seguir na figura 1, 

apresentada abaixo 

 

Figura 01: Ferramenta digital Padlet, mural interativo digital 

 
3Pedagogicamente, compreendemos oficina de letramento como um dispositivo didático em que se tem por 

objetivo desenvolver atividades práticas que envolvem usos da escrita. Diz respeito ao modo de organização 

das ações de linguagem mediadas por gêneros discursivos, materializados em textos orais e escritos, que 

dão suporte a práticas de leitura, escrita e fala. Na planificação desse tipo de oficina ou de qualquer unidade 

didática, a determinação do objetivo é central (SANTOS-MARQUES; KLEIMAN, 2019, p. 25). 
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Fonte: Própria (2021). 

 

Ao assumirmos os gêneros discursivos como objetos de ensino no projeto de 

letramento "A pandemia da Covid-19", as atividades pedagógicas realizadas de forma 

remota se tornaram mais produtivas e motivadoras, possibilitando aos alunos um processo 

de aprendizagem crítico, consciente e significativo por despertar o interesse deles para a 

aprendizagem interdisciplinar de conteúdos de diferentes áreas do conhecimento. Focar 

nas práticas de leitura e escrita, desenvolvendo-as, situadamente, motivou os alunos à 

participação nas atividades propostas. Eles investigaram a temática da pandemia, 

refletindo sobre essa problemática em diferentes níveis: municipal, estadual, nacional e 

mundial e construíram conhecimentos em uma perspectiva holística, interligando saberes 

do global para o local, construindo, assim, argumentos para defender suas opiniões sobre 

a polêmica em torno do uso obrigatório da vacina, a volta às aulas presenciais etc., 

conforme vimos nos textos apresentados da figura 1.  

Os resultados foram obtidos mediante a observação das interações nos encontros 

on-line realizados via Google Meet, nas oficinas de letramento e na análise dos textos 

produzidos pelos alunos. Esses resultados apontam que o trabalho com projetos de 

letramento favorece a formação leitora e escritora dos alunos, por focar nas práticas de 

letramento, oportunizando o uso de tecnologias, por exemplo, a escrita de comentários na 
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ferramenta digital Padlet. Nos textos produzidos pelos alunos apresentados na figura 1, 

observamos que eles ampliaram seus letramentos e aprenderem a usar melhor tecnologias 

nas atividades escolares. Além disso, aprenderam a se posicionar, a defender suas 

opiniões, embasando-as em argumentos construídos a partir das leituras e pesquisas 

realizadas sobre o tema estudado, portanto, aprenderam a argumentar, conforme propõe 

a BNCC, vivenciando a cidadania crítica.  

 

CONCLUSÕES 

 O trabalho com projetos de letramento no ensino remoto mostrou-se eficaz por 

oportunizar aos alunos experiências significativas de aprendizagem das práticas de leitura 

e escrita, de forma crítica e contextualizada, ao refletirem sobre situações cotidianas 

vivenciadas no atual contexto pandêmico. Abordar a escrita em uma perspectiva situada, 

considerando os letramentos como múltiplos, críticos e ideológicos, pondo em relevo os 

multiletramentos, conforme orienta a BNCC (BRASIL, 2017), favoreceu a interligação 

de saberes de diferentes componentes curriculares (Língua Portuguesa, Matemática 

Ciências, Geografia etc.) e oportunizou a produção de conhecimentos em uma perspectiva 

interdisciplinar.  

No atual cenário de crise civilizatória, em relação aos usos das tecnologias e à 

circulação da informação, os alunos aprenderam a importância de observar a veracidade 

de fatos e informações que circulam na sociedade, agindo de forma ética e responsável 

para não repassarem inverdades nas redes sociais, por exemplo, reproduzindo fake news. 

Por fim, eles aprenderam a escrever comentários para se posicionarem criticamente diante 

de problemas que afetam sua realidade. Aprenderam a argumentar para expor seus pontos 

de vista acerca de temas atuais: a pandemia e a obrigatoriedade da vacina. Nesse tipo de 

projeto, os alunos “se deparam com uma variedade de situações que envolvem conceitos 

e fazeres científicos, desenvolvendo observações, análises, argumentações e 

potencializando descobertas (BRASIL, 2017, p. 58).  

Considerando a realidade das escolas públicas, é importante registrar que nem 

todos os alunos da turma tinham acesso a um computador e à internet. Alguns dispõem 

apenas de um aparelho celular (smartphone) e isso compromete uma maior e melhor 

participação deles nas aulas, visto que não podemos contar com a totalidade dos alunos 
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da turma. Esse é um desafio a ser vencido nas escolas públicas brasileiras nesse atual 

contexto de crise em que precisamos reinventar a prática pedagógica para garantir o 

direito à educação dos nossos alunos. 
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PROPOSTA DE SUPERAÇÃO À CRISE DO ENSINO DA LITERATURA POR 

MEIO DE METODOLOGIAS ATIVAS: PLANO DIDÁTICO-

METODOLÓGICO EM AULAS REMOTAS NO ENSINO MÉDIO 

 

Wellington Neves Vieira1 

            

INTRODUÇÃO 

A proposta de superação à crise do ensino da literatura por meio de metodologias 

ativas ocorre no rol de pesquisas que trazem como resultados o fracasso do ensino-

aprendizagem da literatura. Inúmeros são os pesquisadores que se preocupam com a 

relação da literatura e do ensino no Brasil, para citar alguns, há pesquisas desenvolvidas 

por Rildo Cosson, com as obras intituladas “Letramento Literário: teoria e prática” 

(2006); “A formação do professor de literatura - uma reflexão interessada” (2013); 

“Círculos de leitura e letramento literário” (2014); “Letramento Literário: uma 

localização necessária” (2015) e “Paradigmas do ensino da Literatura”, datada de 2020. 

Além de outras obras escritas pelas professoras Maria Amélia Dalvi, Neide Luzia de 

Rezende, Rita Jouver-Faleiros, organizadoras do livro “Leitura de Literatura na escola” 

(2013). E, por fim, “Poesia na sala de aula”, do professor Helder Pinheiro, datada de 2018, 

e “Leitura Literária na Escola” (2012), de Maria de Fátima Berenice da Cruz. 

A leitura desses trabalhos relacionada a outros da educação ativa, pautados no 

cenário da pedagogia literária, motivou o desenvolvimento da escrita deste estudo, pois 

oferece uma perspectiva exclusivamente inovadora ao fundir metodologias ativas de 

ensino ao campo do letramento literário, na tentativa de possibilitar o surgimento de uma 

“práxis” pedagógica literária ativa-crítica, cujo propósito é produzir o saber significativo, 

contextual para o desenvolvimento da competência leitora do estudante.  

Nesse sentido, como proposta, este trabalho tentou responder ao seguinte 

problema: em que medida as metodologias ativas de ensino contribuirão para uma 

proposta didático-metodológica de ensino da literatura no formato remoto diante da 

pandemia de Covid-19? 

Conforme o referencial estudado, assinalam-se algumas hipóteses, dentre elas: 1- 

O percurso teórico das metodologias ativas de ensino na sociedade contemporânea parece 

 
1 Doutorando em Crítica Cultural – Universidade do Estado da Bahia-UNEB - Campus-II- Alagoinhas-  

Professor da   Educação Básica do estado de Alagoas, wellington.nevieira@gmail.com  
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promissor para o fazer docente; 2- Possibilitará, desse modo, no entendimento e na 

importância das estratégias de ensino, as quais devem ser ambientadas na pedagogia 

literária, para, então, o docente desenvolver em seus estudantes a sensibilização quanto à 

importância da leitura e do desenvolvimento da sua competência e habilidade leitora. 

Assim, o objetivo geral deste trabalho foi demonstrar, por meio das metodologias 

ativas, uma proposta didático-metodológica do ensino da literatura no Ensino Médio de 

uma escola pública do estado de Alagoas no contexto de aulas remotas na pandemia de 

Covid-19. 

Logo, o esboço dessa investigação demonstra, inicialmente, uma discussão sobre 

as metodologias ativas de ensino, assim, enfatizando práticas de ensino diferenciadas 

como proposta de superação do ensino da leitura literária para a formação do leitor. 

Mostra-se que a constituição das práticas de ensino, em uma modalidade ativa, para uma 

abordagem de ensino da literatura elabora uma estrutura diferenciada para aprendizagem 

da leitura literária do estudante em aulas remotas. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Trata-se de discutir bases teóricas a respeito do ensino de literatura e sua 

superação por meio das metodologias ativas de ensino para a formação do leitor. Para 

tanto, traz à tona a crise do ensino literário e, posteriormente, a pedagogia ativa como 

uma forma de superação. 

O conceito de Metodologia Ativa está fundamentado nas ideias de John Dewey, 

desde a década de 1930, sobre aluno ativo e construção do conhecimento em situações 

que superem a tradicional aula expositiva, em que a finalidade é reprodução e 

memorização do conteúdo de ensino (LOPES, 2015). 

A prática desse tipo de ensino diferencia-se um pouco das já existentes, porque 

coloca o estudante como centro do processo de aprendizagem, fazendo do aprendiz o 

sujeito ativo para resolver problemas da vida real. “É um processo amplo e possui como 

principal característica a inserção do aluno/estudante como agente principal responsável 

pela sua aprendizagem, comprometendo-se com seu aprendizado” (MAMEDE, 2015, p. 

147). 

As Metodologias Ativas trazem “estratégias pedagógicas que colocam o foco do 
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processo de ensino e aprendizagem no aprendiz, contrastando com a abordagem 

pedagógica do ensino tradicional, centrada no professor, que transmite informação aos 

alunos” (VALENTE; ALMEIDA; GERALDINI, 2017, p. 463). 

 O campo da Educação Ativa ainda é pouco cultivado no ensino da literatura, 

assim, para postular a “práxis” pedagógica na área da literatura na contemporaneidade, 

há a necessidade de implementar práticas de ensino que visem ao entendimento do texto 

literário e que, com isso, o docente consiga levar os alunos a perceberem sua realidade de 

vida no texto lido. 

De acordo com Colomer (2007, p. 30), “a busca de um novo modelo de ensino 

literário se inicia com um certo consenso na reflexão educativa das últimas décadas: o 

objetivo é desenvolver a competência interpretativa e é necessário fazê-lo através da 

leitura”. Portanto, é preciso o uso de práticas pedagógicas mais significativas ao ensino 

da leitura literária. 

A escolha do tema desta pesquisa ocorreu em razão da importância de mostrar um 

estudo que buscasse adentrar por um viés investigativo ainda pouco cultivado na prática 

docente literária, sobretudo, obedecendo à condição do protagonismo juvenil, da 

autonomia, da cooperação e da mediação docente para a formação de um leitor ativo. “As 

metodologias ativas têm se destacado refletindo sobre o papel do professor e do aluno no 

processo de ensino e aprendizagem, buscando provocar mudanças nas práticas em sala de 

aula que estão, por muitas vezes, enraizadas no modelo tradicional de ensino” (LEITE, 

2018, p. 584). 

Todavia, para que isso ocorra, deve-se, antes de tudo, pensar na prática docente, 

o professor como mediador precisa deslocar seu olhar para as necessidades de 

aprendizagem de seus alunos, pois isso pouco acontece quando se trata de uma prática de 

ensino literária na escola, visto que “a formação de professores continuou sendo muito 

deficiente do ponto de vista literário e as prioridades escolares e os métodos didáticos não 

tiveram grandes variações” (COLOMER, 2007, p. 19). 

Nessa perspectiva, este estudo intencionou aplicar a contribuição das 

Metodologias Ativas de ensino para a reconstrução da “práxis” pedagógica literária na 

formação docente continuada, assim, constituindo uma arqueologia de práticas docentes 

literárias ativas com o olhar pedagógico que abranja teorias e constituição de formas 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

práticas educacionais que envolvam ensino-aprendizagem, movimentos sociais, culturais 

e contemporâneos da educação, bem como a teorização/reflexão para as práticas de 

formação docente. Sob tal perspectiva, no próximo tópico, são expostas propostas de 

superação à crise do ensino da literatura. 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa foi realizada por meio de uma metodologia bibliográfica, 

explicativa, descritiva e de abordagem qualitativa. Nesse trajeto metodológico de 

pesquisa qualitativa, Minayo (1994, p. 21) esclarece que “a pesquisa qualitativa responde 

a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de 

realidade que não pode ser quantificado”. A motivação surgiu devido a questões 

particulares ao contexto da pandemia, esta investigação foi desenvolvida junto com 

procedimentos pedagógicos na modalidade de aulas remotas em uma escola de educação 

básica do estado de Alagoas, do munícipio de Água Branca - AL, pertencente à 11ª 

Gerência Regional de Educação. O professor, sujeito-pesquisador que trabalhou esta 

proposta didático-metodológica, fez parte do laboratório de aprendizagem Clube de 

Leitura, que objetiva o incentivo à leitura, o desenvolvimento da escrita, o 

desenvolvimento do senso crítico e, também, da criatividade.  

Para tanto, fez-se a escolha de textos por temáticas que contemplassem o senso 

crítico e a leitura de mundo. As aulas foram desenvolvidas de abril a dezembro de 2020. 

Ademais, foram contempladas várias temáticas de abordagens sociais. Em cada roteiro, 

foi sugerido aos estudantes o desenvolvimento de atividades por um mês e encontros 

semanais pelo Google Meet, com as seguintes etapas2: 

1ª Semana: 1. Falar e descrever, detalhadamente, o trabalho do Clube de Leitura 

nos próximos 30 dias; 2. Encerrar postando as sugestões de leitura para os dias seguintes 

(o estudante deveria escolher o que quiser entre as sugeridas pelo(s) professor(es). Entre 

as leituras sugeridas, a escolhida foi: “Chimamanda o perigo da história única”, que trata 

da cultura afro e traz, amplamente, temas de cunho social, histórico e cultural. Os 

 
2 Esse procedimento didático-metodológico foi adaptado ao contexto de ensino remoto baseado nas 

orientações de William Bender, no livro: “Aprendizagem baseada em projetos” (2014, p.106). Com o foco 

em Metodologias Ativas. 
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estudantes farão a leitura para discutir no próximo encontro.3  

  2ª Semana: Faz-se uma roda de conversa a partir de alguma plataforma e todos 

compartilham o que leram em 1 minuto, exemplificando a questão-problema e novas 

opções de soluções. 

 3ª Semana: uma vez feita a leitura e as discussões, é hora de organizar a 

culminância. Passos: 1. Iniciar a aula com alguns questionamentos a respeito da obra; 2. 

A turma formará grupos – (conforme decisão do professor), montarão a reprodução dessa 

história de forma dinâmica – postagem no Instragram, no Facebook, etc.; 3. A reprodução 

deve ser de acordo com uma das proposições a seguir: a) contação de história com os 

alunos caracterizados ou mascarados; b) fantoches; c) animação; d) HQ digital; e) live 

entre duplas para discutir a obra (necessidade de um roteiro organizado); f) teatro mudo 

(através de mímicas e/ou Libras); g) desenhos e áudio simultâneo; 4. O(s) professor(es) 

define(m) os locais de postagem e os # e @ a serem marcados4.  

4ª semana:  1. Apresentação dos trabalhos ao(s) professor(es) e à turma para 

possíveis correções, sugestões e ajustes; 2. Divulgação nos locais propostos pelo 

professor ou sugeridos pelos estudantes; 3. Avalição geral do período de atividades – 

ouvir o que acharam, se gostaram da ideia, se têm interesse em continuar, etc.; 4. Propor 

questionário (Google Forms) para saber o nome de temáticas e livros que eles gostariam 

de ver abordados no Clube de Leitura.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3 Nessa etapa, os estudantes foram orientados, também de acordo com Bender (2014, p. 108), a “identificar 

e selecionar questões e problemas cruciais; obter novas opções de solução, a partir de brainstorming, para 

as questões e problemas selecionados”. 

 
4 Esse tipo de procedimento foi estruturado conforme orienta Bender (2014, p. 107), “Os proponentes da 

ABP recomendam o uso generalizado de trabalho cooperativo, porque reflete melhor as demandas do 

ambiente de trabalho do século XXI do que as tarefas individuais de resolução de problemas”. 
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Fonte: (Elaboração própria)                      Fonte: (Elaboração própria)                         

 

                                                                       

Fonte: (Elaboração própria)    Fonte: (Elaboração própria)     Fonte: (Elaboração 

própria)                         

 

Os resultados da proposta didático-metodológica, baseada em uma perspectiva de 

Metodologias Ativas (centrada na leitura literária em aulas remotas com os estudantes da 

educação básica de uma escola pública do estado de Alagoas), têm-se mostrado eficaz ao 

desenvolvimento da capacidade de pensar de forma criteriosa e sistematizada pelos 

alunos. Dessa forma, acredita-se que o ensino baseado em Metodologias Ativas de ensino 

revelou-se, nesta pesquisa, como uma proposta eficaz na formação de leitores críticos 

mesmo em períodos de aulas remotas, como é o caso da pandemia de Covid-19. 

 

CONCLUSÕES 

Acredita-se que, ao relacionar a teoria das Metodologias Ativas de Ensino a 

“práxis” pedagógica literária na formação de leitura, este estudo torna-se relevante e 

oferece uma grande contribuição à pedagogia literária. Isso porque se trata de uma nova 
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visão no que tange à abordagem do ensino da leitura literária, considerada afadigada de 

inúmeras análises e reflexões de práticas deficientes. Ao mesmo tempo, é relevante expor 

uma reflexão quanto à realidade dos sujeitos contemporâneos e oferecer uma 

possibilidade de revisão da percepção de práticas docentes e inovação na modalidade 

remota de ensino na pandemia de Covid-19. Portanto, sendo importante assinalar o 

deslocamento do lugar de fala docente para formular estratégias que norteiam uma 

“práxis” da pedagogia literária sobre o social, de modo a pensar sobre o lugar do 

estudante e o mundo que o rodeia. Constatou-se ainda que a ação pedagógica permitiu o 

desenvolvimento da capacidade de pensar de forma criteriosa e sistematizada o mundo. 

Daí a importância de uma pesquisa na perspectiva de Metodologias Ativas centradas na 

pedagogia literária. 
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RELEXÕES SOBRE PRÁTICAS CURRICULARES EM TEMPOS DE 

PANDEMIA: O QUE NOS DIZEM OS PROFESSORES 

Cléia da Silva Lima1; Valéria Campos Cavalcante2 

 

INTRODUÇÃO 

Em Alagoas, assim como em outros estados, a interrupção das aulas presenciais 

e o início do ensino remoto, provocado pela pandemia da Covid-19, ocorrida nos anos 

de 2020 e 2021, vem acompanhado de práticas educativas mediadas pelas tecnologias 

digitais. Mediante esse contexto, docentes, gestores, coordenadores e a família estão 

sendo desafiados a adaptação a esse novo momento. Nesse contexto, questões atuais 

surgem no compasso das diferentes abordagens para as aulas não presenciais, como a 

necessidade de se repensar, sobretudo, os currículos escolares. 

Desse modo, o objetivo desse trabalho é refletir sobre os desafios enfrentados 

pelos professores para reelaborarem currículos que estejam em consonância com a 

nova realidade do ensino remoto, numa escola pública municipal de Alagoas, do 

município de Flexeiras. Como caminho metodológico, enveredamos numa pesquisa 

qualitativa, baseada em Triviños (2008), que segue a trilha do estudo de caso, no qual 

buscou-se as narrativas de professores da rede pública municipal de Alagoas, do municio 

de Fleixeiras, durante o período de 20 de junho a 20 de novembro de 2020. A atenção 

especial recai sobre os desafios de reelaborarem práticas curriculares durantre as aulas 

remotas em tempos de isolamento social. 

Os relatos dos professores, neste momento pandêmico, apontam para as 

dificuldades nas escolas públicas que ficaram ainda mais visíveis, com uma precária 

infraestrutura física, remuneração defasada dos profissionais, bem como a falta de 

recursos tecnológicos e materiais, que são questões antigas, mas que são ressaltadas 

neste período pandêmico. Com isso, repensar o currículo, as metodologias  curriculares 

e a  função social da escola são demandas urgentes e necessárias. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

REALIDADE ESCOLAR EM TEMPO DE PANDEMIA- Desafios e perspectivas 
 

 
1 Graduanda em Letras-Português, Universidade Federal de Alagoas, cleialima5@gmail.com 
2 Professora Doutora do CEDU/PPGE Ufal, Universidade Federal de Alagoas, vccavalcante1@hotmail.com 

mailto:cleialima5@gmail.com
mailto:vccavalcante1@hotmail.com


II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

A pandemia da Covid-19 tem trazido imensos desafios à educação 

contemporânea, exingindo dos gestores públicos uma rápida reação. No tocante ao 

espaço escolar, que é nosso objeto de estudo, o desafio para os professores da rede 

pública surge com a estratégia de volta as aulas de forma remota, emergencial e 

temporária, a qual exigiu uma organização e adaptação para atender os alunos na 

modalidade não presencial. Apesar das novas exigências colocadas pela realidade de 

distanciamento, os profissionais das escolas públicas se viram obrigados a continuar o 

processo de ensino e aprendizagem sem sair de casa, tiveram que adaptar a sua prática 

profissional a uma nova maneira de trabalhar. Nesse sentido, surgem duvidas e 

inquietações: quais currículos podem ser construídos diante das limitações de acesso dos 

estudantes, da ausência de acompanhemento por parte das familias, entre outras questões 

postas? 

Para refletir sobre currículo em sua dimensão na pandemia recorremos a Santos 

(2020), o qual afirma que, assim como o currículo tradicional, a pandemia cumpre um 

papel discriminatório, porém ela cria uma ilusão de união planetária democrática. 

 
Sabemos que a pandemia não é cega e tem alvos privilegiados, mas mesmo 

assim, cria-se com ela uma consciência de comunhão planetária, de algum 

modo democrática. A etimologia do termo pandemia diz isso memso: todo o 

povo. A tragédia é que neste caso a melhor maneira de sermos solidários uns 

com os outros é isolarmo-nos uns dos outros e nem sequer nos tocarmos. É 

uma estranha comunhão de destinos (SANTOS, 2020, p. 7). 

 

Dessa maneira, precisamos pensar em educação como um todo, em que o 

conteúdo não seja o único protagonista. Acreditamos num processo em rede, em que, 

quem age, também cria práticas curriculares em determinados momentos. Essa forma 

de integrar em rede deve valer para professores, alunos, material didático, ambiente de 

aprendizagem, pois todos são importantes num processo educativo. 

Inicialmente, os professores acreditavam que tudo seria passageiro e que logo 

estaríam de volta às aulas presenciais. Todavia, desde que iniciaram às aulas não 

presencias, uma preocupação constante inquietavam esses profissionais: a forma como 

se delinearia o currículo durante as aulas remotas, a forma como esse ensino poderia 

chegar aos mais carentes, quando a maioria não tem acesso à internet de qualidade para 

acessar às aulas e plataformas disponibilizadas. 

Embora a tecnologia faça parte da realidade do cotidiano dos professores e dos 
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alunos, a escola não está preparada para uma mudança abrupta e repentina 

(TRUTWEIN; SANTOS, 2020). E é, nesse cenário, que os professores enfrentam 

dificuldades em manusear ferramentas tecnológicas, adequar os conteúdos e as 

metodologias de currículos de forma remota, na avidez de validar o ano letivo e legitimar 

as aulas. Segundo os professores, os discentes não usufruíram efetivamente da 

aprendizagem. 

Outra questão importante para essa discussão é a compreensão de que o professor 

precisa está participando de uma formação continuada. Para eles, isso pode fazê-los 

refletir diretamente no currículo que é usado na prática diária, pois “a questão do 

currículo nem sempre é entendida pelas diferentes tendências teóricas da educação como 

central nessa relação educativa que acontece no espaço escolar” (BARCELOS, 2012, p. 

29). Essa questão deve ser levada em pauta rotineiramente no espaço escolar para que 

os professores que atuam diretamente no processo formativo tenham uma visão de 

aprendizagem ao longo da vida e possam compreender que “o currículo será tomado 

como um texto a ser lido, interpretado e construído num processo de conjunto e 

permanente” (BARCELOS, 2012, p. 35). 

Ressalta-se ainda o que afirmam Schlemmer, Morgado e Moreira (2020, p. 772): 

“entre os desafios, no campo da educação, está à necessidade de formar pessoas que 

sejam capazes de aprender, viver, conviver e atuar nessa sociedade hiperconectada, de 

maneira responsável, crítica e cidadã, a fim de transformá-la”. Desse modo, é essencial 

repensar sobre a utilização das TICs em sala e sobre a formação do professor no uso 

dessas tecnologias. 

 
METODOLOGIA 

Adotamos como caminho metodológico para este relato de experiência uma 

pesquisa qualitativa, baseada em Triviños (2008), um estudo de caso, no qual uma das 

autoras acompanhou os professores da rede pública municipal de Flexeiras, em Alagoas, 

durante o período de 20 de setembro a 20 de novembro de 2020. Os sujeitos, deste 

estudo, foram dez professores que contribuiram de forma significativa. A atenção 

especial recai sobre os desafios das práticas curriculares durantre as aulas remotas e 

emergencial em tempos de isolamento social. Salienta-se que o interesse pelo tema 

partiu de uma reflexão sobre o currículo na pandemia. 
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Buscamos analisar as narrativas desses educadores, com intuito de compreender 

como se configuram as atividades práticas curriculares remotas no espaço investigado, 

neste período pandêmico. Busca-se, também, conhecer o que tem sido vivenciado e 

construído no ensino remoto por eles, tentando entender ainda de que maneira os sujeitos 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem estão colaborarando para que ocorra 

uma educação mais justa e democrática. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Ao analisar o cenário de enfrentamento à COVID-19 pelas escolas, percebemos 

que, cada vez mais, ele vem exigindo medidas educativas por parte dos professores em 

funçao da pandemia. Essas ações, que estão sendo tomadas para gerir o currículo nas 

escolas, vêm proporcionando uma regulação social, “de modo que penar qualquer 

mudança no âmbito escolar implica pensar como as coisas estão passando no âmbito da 

sociedade” (VEIGA- NETO, 2003, p. 109). Constatamos pelas respostas dos 

professores, por meio de um questionário on-line, que algumas dessas medidas têm sido 

tomadas no sentido de minimizar o prejuízo em relação à apredizagem dos conteúdos 

curriculares apresentados aos alunos, muitos apenas para cumprir às 800 horas, através 

de conteúdos pouco reflexivos e com aulas expositivas. 

Neste contexto atípico, os professores relataram que seria improvável que, 

diante de tantos desafios tecnológicos em comum a todos, eles ainda conseguissem 

cumprir as imposições curriculares exigidas pela escola, principalmente porque 

nenhum teve formação para manuseio dos instrumentos. Para eles, repensar suas 

práticas e não excluir os alunos de suas aulas eram possibilidades e, cumprir uma carga 

horária extensa e cheia de conteúdos, não era prioridade. Uma realidade escolar, 

conforme afirma Silva (2020, p. 35): 

 
[...] não se limita às difinições e deliberações, às ordens emanadas dos 

gabinetes e governos, que não se detém ao que foi traçado na esfera jurídica 

ou no legislativo mas que vai além... que tem vida, que tem cara, que tem 

cor, que tem identidade, que tem marcas, traçõs, sonhois, experiências, que 

envolve um acomplexidade, e não é, mas que está sendo. Um currículo em 

movimento! 

 

As falas dos professores demonstram que eles entendem que os currículos nessa 
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instituição investigada não deva ser algo imutável, mas, ao contrário, deve ser 

entendido como uma produção humana, sendo importante um currículo aberto e flexível, 

deixando o tradicionalismo, pois nem ele e nem as práticas curriculares devem ser 

neutras e imparciais. 

Ao ouvirmos as narrativas dos professores podemos constatar que eles 

participaram da pesquisa, tendo a consciência de que não abandonarem nenhum 

estudante, embora com dificuldades na habilidade com gravações e aulas on-line, 

cotinuam buscando alternativas que possam chegar até o aluno, seja por material 

impresso, seja por outro meio digital.  

Compreende-se, portanto, que o compromisso dos professores com a 

permanência dos estudantes foi de extrema importância para construção de um currículo 

mais democrático, mesmo de forma on-line. Podemos constatar o envolvimento dos 

educadores, a resistência e o acreditar nos estudantes, embora os questionamentos sobre 

o uso das TICs continuassem. 

Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas pelos professores durante esse 

período de atividade remota emergencial, esses profissionais, em seus relatos, se 

permitiram vivenciar oportunidades de também aprender, conforme afirmam: “algumas 

lições para refletir o processo de ensino e aprendizagem, principalmente, repensar as 

ações curriculares para promover a ensino-aprendizagem em tempo de isolamento”, 

sabendo que isso não substitui o ensino presencial, e que apenas supre uma necessidade 

do momento, assegurando o trabalho dos componentes curriculares de forma remota e 

garantindo que o calendário escolar seja cumprido, sendo assim, evitando que os alunos 

percam o ano letivo. 

Diante das narrativas coletadas dos professores, participantes da pesquisa, 

podemos constatar que trabalhar com o processo de ensino remotamente ocasionou vários 

impactos na trajetória profissional e curricular, pois os docentes mediante a situação 

imposta foram impulsionados à reconstrução do seu fazer pedagógico, já que tiveram que 

lidar com o afastamento, proporcionar, manter e avaliar o ensino em sua turma, correndo 

o risco de, quando o retorno presencial ocorrer, terem que retomar e garantir que o 

currículo seja plenamente trabalhado. 

Em tempos de trabalhos remotos, os professores realmente necessitaram reinventar o seu 
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fazer, seja pelas ações empreendidas remotamente ou pelas atividades desenvolvidas no 

lar. Apesar das intempéries, da ansiedade e dos medos, que são inerentes ao ser humano, 

os professores precisaram motivar os seus alunos para evitar que acontecesse a evasão 

escolar. 

Foram muitos os desafios postos a esses professores, sobretudo no 

acompanhamento das turmas por meio da internet, em plena pandemia, mas eles 

afirmam terem persistido no seu fazer pedagógico. A mudança de aulas presenciais, 

tradicionais e enfileiradas para ambientes virtuais ainda é um processo novo que 

indicou a necessidade de mudanças nas práticas currículares dos educadores e uma 

maior aproximação com as famílias. 

 
CONCLUSÕES 

 

Em virtude do exposto, percebemos que o processo educativo no município de 

Flexeiras deve passar por uma reflexão no campo do currículo praticado, diante da 

realidade alterada. A pandemia está instaurada, a crise da educação está posta e aponta 

que as dificuldades no trabalho remoto ficaram mais visíveis, com uma precária 

infraestrutura física das escolas, remuneração defasada dos profissionais, bem como 

falta de recursos tecnológicos e materiais. Com isso, repensar o currículo, as 

metodologias curriculares e a função social da escola são demandas urgentes apontadas 

pelos professores, pois, segundo eles, nem todos possuem habilidade digital para 

transitar com tranquilidade pelos recursos e, dessa forma, se torna difícil trabalhar com 

um currículo reflexivo quando a escola propõe apenas atividades assíncronas ou 

impressas o que dificulta ainda mais a avaliação do desenvolvimento aluno. Ou seja, se 

tornando imprescindível pensar num currículo que atenda a aprendizagem efetiva, 

fazendo- nos refletir sobre o que possa atender aos questionamentos e hipóteses sobre o 

futuro do sistema educacional no município. 

Diante do cenário com aulas não presenciais, os professores vislumbram práticas 

educativas curriculares como possibilidades diversas de reinventar as formas de se estar 

no mundo e ampliar as compreensões de um novo desenho cultural, social, político, que 

deixa suas marcas, afetando-as e sendo afetado pelas diversas redes educativas. 
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UM ESTUDO DE CASO SOBRE O ENSINO REMOTO NO ENSINO-

APRENDIZAGEM NOS CURSOS TÉCNICOS DO CAMPUS DE CEARÁ-

MIRIM 
          

Danielle de Oliveira Nunes Vicente1; Jady Lima da Silva2; Sthéfany de Lima Santos3 

            

INTRODUÇÃO 

O ensino remoto surgiu como uma alternativa para continuidade das aulas mesmo 

em meio à pandemia da COVID-19. As aulas foram alocadas das salas físicas para 

ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) e divididas em dois momentos: os síncronos, 

em que há interação do professor com o aluno em tempo real, e os assíncronos, em que 

são disponibilizados aos discentes materiais de estudo para realização de atividades em 

seu tempo. Sem uma preparação prévia, o MEC (Ministério da Educação) lançou no dia 

17 de março de 2020 a portaria nº 343 na qual informava: “Dispõe sobre a substituição 

das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia 

do Novo Coronavírus – COVID-19” (CLII, 2015, p. 01), colocando toda a rede de ensino 

para executar as aulas com a nova metodologia. 

Tendo em vista o novo desafio proposto a educadores e estudantes, a rede de 

ensino federal do Rio Grande do Norte retomou as atividades no dia 05 de outubro de 

2020. Visto isso, foi então notado a necessidade de um estudo que buscasse quantificar e 

entender os impactos, as ferramentas e os recursos necessários com a implementação do 

modelo de ensino. 

A pesquisa intitulada como "Estudo de caso sobre o ensino remoto no ensino-

aprendizagem nos cursos técnicos no campus Ceará-Mirim” surgiu com a intenção de 

realizar esse levantamento no IFRN Campus Ceará-Mirim e apresentar as posições dos 

envolvidos. O objetivo geral da pesquisa é comprovar a eficácia ou não do ensino remoto 

no ensino-aprendizagem dado por meio do ponto de vista de alunos e professores que 

tiveram sua vida alterada pela metodologia. Ela também pretende realizar levantamento 

de dados institucionais sobre a viabilidade do ensino remoto e quais os impactos que isso 

pode gerar na instituição. 

 

 
1 Mestre, IFRN, danielle.vicente@ifrn.edu.br 
2 Informática, IFRN, jady.lima@escolar.ifrn.edu.br 
3 Informática, IFRN, sthefany.lima@escolar.ifrn.edu.br 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A pesquisa apresentada tem o objetivo de avaliar os impactos sobre o ensino 

remoto à disciplina de matemática, tendo em vista a nova metodologia disponibilizada 

pelo MEC. 

Atualmente, estamos passando por um momento em que a educação se viu 

obrigada a sair da sua zona de conforto e mudar radicalmente as metodologias de ensino 

presencial para o ensino remoto. Por causa da pandemia Covid-19, os alunos tiveram que 

passar a estudar em casa modificando totalmente o seu ambiente de estudo. A sala de aula 

passou a ser seu quarto, a cozinha, entre outros cômodos, e as escolas tiveram que adotar 

novas estratégias de ensino.  

Além de ter que se adequar à nova realidade, deve-se considerar os recursos 

disponibilizados tanto para os alunos quanto para os docentes. 

Diante da nova realidade imposta pela Covid-19, cabe questionarmos não 

somente acerca do acesso às tecnologias, mas, sobretudo, da possibilidade de 

serem oferecidas a professores e alunos condições para uso pleno dos recursos 

tecnológicos, de modo a favorecer uma aprendizagem interativa e colaborativa 

(CANI et al., 2020, p. 2). 

Nessas circunstâncias, a formação contribui com esse profissional, na medida 

em que, para interagir com os alunos fazendo uso de ferramentas tecnológicas, 

pressupõe-se que os professores sejam preparados com conhecimentos para 

dominá-las e fazer uso qualitativo no seu trabalho (FERREIRA et al., 2020, p. 

6). 

 

Em meio a um mundo tão tecnológico, infelizmente ainda encontramos alguns 

professores resistentes ao uso de tecnologia, transformando-se em um peso para muitos, 

pois a pandemia da Covid-19 favoreceu o uso de tecnologia em grande escala, começando 

pelas aulas remotas que todas as instituições tiveram de adotar. O pensador Maxwell 

(2016, p. 55) destaca muito bem que “Capacitar é semelhante a treinar”, ou seja, o 

treinamento contínuo favorece o aprendizado. 

 

METODOLOGIA 

A presente pesquisa trata-se de um estudo de caso, que tem como característica a 

natureza empírica possuindo duas perspectivas que ajudariam no desenvolvimento do 

estudo, a saber: a perspetiva interpretativa, que apoiou a compreensão de como é o mundo 

do ponto de vista dos participantes, e a perspetiva pragmática, que foi fundamental para 

proporcionar uma visão global, completa e coerente, do objeto de estudo do ponto de vista 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

dos investigadores. Para a obtenção dos primeiros dados, foram aplicados um 

questionário que visava obter um levantamento quantitativo da viabilidade de acesso a 

meios tecnológicos a servidores e estudantes do ensino médio técnico do IFRN Campus 

Ceará-Mirim, por meio do SUAP. Também houve uma investigação teórica e o 

levantamento bibliográfico, que se destinava a capacitar os envolvidos, na diferenciação 

e no entendimento do ensino remoto. Por fim, o grupo foi dividido em dois grupos: um 

envolvia os alunos matriculados em 2020 e o outro os professores que lecionam a alunos 

matriculados em 2020. Os professores receberam os questionários referentes à pesquisa 

e, de forma voluntária, propuseram-se a respondê-los. O objetivo para a obtenção dos 

resultados é compreender a efetividade do ensino remoto e os possíveis problemas 

gerados com a modalidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a coleta e a análise dos questionários dos discentes, obtivemos dados que 

mostram que a maioria dos alunos acredita que o ensino remoto é regular; das 73 

respostas, 35 concordaram, 15 respostas acham que o ensino é ruim. Apenas 2 alunos, 

que correspondem a 2,7% dos votos totais, selecionaram que classificariam o ensino 

remoto como excelente e 21 como bom. 

 

Figura 01: Como você avalia o ensino remoto? 

 
Fonte: Própria (2021). 

 

Fatores que podem ter influenciado é que 52,1% dos alunos que responderam a 

pesquisa são alunos do 1º ano, a pouca maturidade para a metodologia e a falta 

organização na distribuição do tempo para estudos de maneira adequada podem ajudar a 

justificar esses números. A pergunta seguinte era se eles possuíam dificuldades com a 

metodologia e 79,5% responderam que “sim”. Quando questionados quais dificuldades, 
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58 alunos disseram a falta de concentração, falta de espaço adequado para estudo (55 

alunos), falta de orientação (17 alunos), falta de material adequado (7 alunos), entre 

outras. Entre os estudantes, 95,9% declararam que buscam ajuda em outras fontes, que 

não são o professor. Esse aspecto pode ser resultado da dificuldade dos alunos de 

apresentarem suas dúvidas nas aulas síncronas. Eles relataram buscar ajuda no Youtube, 

grupos de estudo, cursos pagos, gratuitos e materiais complementares. O gráfico seguinte 

mostra as respostas obtidas, referentes à disciplina de matemática. 71,2% afirmaram 

gostar da matéria. 

 

Figura 02: Você gosta de estudar matemática? 

 
Fonte: Própria (2021). 

 

Entretanto, 49 dos 73 alunos disseram que “sim”, possuíam dificuldades em 

aprender a com a nova metodologia de ensino. Como motivos para a dificuldade, tivemos 

que 55 não se adaptaram a metodologia de ensino, 19 não conseguem tirar dúvidas com 

os professores, 11 não têm contato com materiais de auxílio, também houve respostas 

como timidez em tirar dúvidas, dificuldade em matemática fundamental e outras. 

Em relação a saber se os alunos acreditavam que a maneira de ministrar a 

disciplina de matemática por meios tecnológicos era a ideal, ficou dividida como 49,3% 

disseram que “não” e 50,7% que “sim”. Sobre eles buscarem outros recursos para 

entenderem a disciplina, 72,6% responderam que “não” e 27,4% responderam que 

buscam essa ajuda por meio de aplicativos de celular, Youtube, livros e diversos outros 

materiais. Os discentes também classificaram os materiais utilizados nas aulas de 

matemática: 26% classificaram como excelente, 63% como bom e 11% como regular, 

não houve respostas ruins, como mostra o gráfico a seguir. 

 

Figura 03: Classificação do conteúdo e tipo de material estudado em matemática  
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Fonte: Própria (2021). 

 

Sobre o uso de tecnologia, como possuir acesso à internet, apenas 2,7% 

declararam que não. E se eles enfrentavam dificuldades com as ferramentas usadas nas 

aulas, possuiu o resultado de 9,6% respostas “sim”. No quesito relativo à metodologia de 

ensino que acreditam ter maior aproveitamento no aprendizado, 90,4% responderam 

“ensino presencial”.  

E ao serem perguntados sobre acharem o ensino remoto mais exaustivo que o 

presencial, 56,2% dos alunos acreditam que, apesar de possuir menor carga horária, a 

metodologia tornou-se mais cansativa que as aulas presenciais. Foi colocada uma 

alternativa para os alunos, que se sentissem confortáveis, contarem o que possuía como 

dificuldade. Obtivemos diversos comentários, e um deles foi de um aluno do 1º ano da 

turma de jogos digitais que expôs: “É cansativo porque muitas vezes não temos saúde 

mental para acompanhar as aulas [..]”, lembrando que a metodologia tem afetado a saúde 

mental dos alunos, que já está impactada pela pandemia. 

Já outra aluna de 3º ano da turma de informática, decidiu expressar a dificuldade 

em interagir nas aulas síncronas, ela comentou: “[...] no ensino remoto estamos presos a 

tela do computador, onde nem todos se sentem à vontade para falar, assim como também 

se torna mais cansativo. Tendo em vista que existem outros fatores no dia a dia que 

interferem na concentração na aula [...].” Outro ponto importante a se destacar na fala da 

aluna é que a metodologia torna-se mais difícil devido ao aluno ter que conciliar vida 

acadêmica e vida familiar. 

Nos questionários aplicados aos docentes, encontramos os seguintes resultados: 

 

Figura 04: Como você, professor(a), definiria o ensino remoto? 
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Fonte: Própria (2021). 

 

Sobre a visão dos professores do que eles achavam do ensino remoto, obtivemos 

85,7% como “ruim” e 14,3% responderam “ótimo”, as demais porcentagens foram 

divididas entre “estressante” e “exaustivo”. Com isso percebemos que o ensino remoto é 

uma modalidade de ensino que precisa ser estudada para um melhor desempenho 

futuramente. 

 

Figura 05: Como você classifica a interação dos alunos nas aulas? 

 
Fonte: Própria (2021). 

 

Vejamos que 57,1% responderam “ruim” e 28,6% responderam que “péssimo”, 

seguido por “bom” e “regular”. Certamente a interação entre aluno e professor caiu 

bastante comparado ao ensino presencial, e isso pode afetar muito o aprendizado do aluno. 

Referente à Figura 05, perguntamos se a partir da sua resposta o aluno poderia ser 

prejudicado em relação ao seu entendimento e 100% dos professores responderam que 

“sim” e 71,4% responderam que o aluno, durante o ensino remoto, não tem conseguido 

seguir um cronograma de estudos. Em relação às suas dificuldades com o ensino remoto, 

obtivemos algumas respostas e uma delas foi: “A falta de relação pessoal entre professor 

e aluno. Isso impede o acompanhamento do aprendizado do aluno e diminui muito as 
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interações do professor com a turma”, ou seja, a relação entre aluno e professor 

presencialmente é essencial para um aprendizado melhor. 

Outra resposta interessante de um professor foi esta: “São várias variáveis, mas a 

que está como ponto decisivo, contempla o adoecimento mental dos alunos (depressão, 

ansiedade). Somado a isso, ainda temos problemas de ausências dos alunos sobre as 

atividades propostas, falta de equipamentos, falta de acesso à internet em casa, ambiente 

barulhento, entre outros”, ou seja, o professor destacou muito bem em relação ao 

adoecimento mental dos alunos por N motivos, sejam eles a perda de parentes pela 

COVID -19 ou mesmo a ansiedade e a depressão. 

 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que o nível de aceitação na rede de ensino federal foi baixo e que ele 

foi influenciado pela maneira como o ensino remoto foi implementado: sem preparação 

psicológica, técnica e social, os discentes e os docentes foram impactados de maneira 

grandiosa e poderão vivenciar reflexos dessa atitude. Os relatos que encontramos nos 

questionários de professores e de alunos mostram apenas as aflições e os desafios de uma 

parcela da comunidade IFRN. Com a quarentena obrigatória, surgiu sim a necessidade da 

implantação de uma metodologia, contudo ela deveria atender as necessidades dos alunos 

e dos educadores para que não tivessem o ano letivo totalmente perdido e não se sentissem 

sobrecarregados/pressionados. 
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UM ESTUDO DE CASO SOBRE O IMPACTO DO ENSINO REMOTO NO 

ENSINO-APRENDIZAGEM DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA DO IFRN CAMPUS SANTA CRUZ 
          

Ana Carolina Confessor de Lima4; João Vitor Gobbi5; Cristiano Rodrigo Gobbi6 

            

INTRODUÇÃO 

No ano de 2020, o novo coronavírus (COVID-19) fez com que a rotina mundial 

fosse alterada e quase todos entrassem em quarentena. No Rio Grande do Norte, a 

quarentena começou em março de 2020 e se estendeu até o presente momento. Devido a 

esse fato, as aulas no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) se iniciaram de 

forma remota se estendendo por um período ainda não definido.  

É notória, nesse tempo de ensino remoto, a relevância de se discutir sobre as novas 

ferramentas/plataformas de ensino, bem como o aluno recebe isso e em quais condições. 

A aprendizagem nessa modalidade de ensino não é da mesma forma que a presencial ou 

do Ensino a Distância (EAD), por isso, não é um termo que nós estamos familiarizados 

no nosso dia a dia. 

No presente trabalho, ao pretendermos investigar de que forma o ensino remoto 

impacta no ensino-aprendizagem no curso de Licenciatura em Matemática do IFRN 

campus Santa Cruz, optamos por desenvolver um estudo de caso, particular e específico 

de caráter qualitativo, intencionando caracterizar os aspectos associados ao objetivo geral 

da investigação, que é o de analisar e mensurar o impacto do ensino remoto no ensino-

aprendizagem no curso de Licenciatura em Matemática no IFRN Campus Santa Cruz 

O estudo de caso é uma investigação de natureza empírica. Baseia-se fortemente 

no trabalho de campo. Estuda uma dada entidade no seu contexto real, tirando todo o 

partido possível de fontes múltiplas de evidência como entrevistas, observações, 

documentos e artefactos (YIN, 1984). O estudo de caso pode com vantagem apoiar-se 

numa orientação teórica bem definida. Além disso, pode seguir uma de duas perspectivas 

essenciais: (a) uma perspetiva interpretativa, que procura compreender como é o mundo 

do ponto de vista dos participantes e (b) uma perspetiva pragmática, cuja intenção 

fundamental é simplesmente proporcionar uma perspetiva global, tanto quanto possível 
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completa e coerente, do objeto de estudo do ponto de vista do investigador. Mas um 

estudo de caso produz sempre um conhecimento de tipo particularismo, em que, como 

diz Erickson (1986) se procura encontrar algo de muito universal no mais particular. 

Esse estudo é muito importante, pois mostrará o verdadeiro impacto que essa 

modalidade trará para o ensino do IFRN e servirá como documento para possíveis 

necessidades futuras. 

   

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Quando nos remetemos à Educação Matemática, a investigação e a pesquisa, 

notamos que são passos importantes quando desejamos explorar e/ou inserir uma nova 

estratégia de ensino. Em meados de março de 2020, em virtude da pandemia global da 

COVID-19, e considerando a impossibilidade da interação nas salas de aula presenciais, 

o ensino tradicional tem sido substituído, por muitas instituições educativas, pelo ensino 

remoto.  

No ano de 2020, o ensino remoto tem sido discutido no cenário acadêmico, onde 

os professores, equipe pedagógica e todos os demais profissionais que compõem o espaço 

escolar tradicional, ponderam sobre os aspectos positivos e/ou negativos que essa 

modalidade pode ocasionar na aprendizagem do aluno. Essa preocupação é perceptível 

em boa parte das produções acadêmicas analisadas, nas quais os autores trazem algumas 

reflexões, questionamentos e dados condizentes com a realidade da educação em nosso 

país, que são fatores que auxiliam e/ou dificultam a aprendizagem dos alunos por esse 

meio. 

Os autores Marques, Moreira, Henriques e Barros (2020) partem da problemática 

de que, a aula remota é uma metodologia que surgiu de surpresa para os professores e 

alunos e, nesse momento, muitos professores têm tido o primeiro contato com essa 

metodologia. Primordialmente, os autores ressaltam que, para que o ensino remoto 

proporcione resultados positivos, faz-se necessário um conjunto de ações e recursos, que 

torne esse momento prazeroso, dinâmico, e que também, proporcione ao aluno segurança 

no momento da aprendizagem. 

 

METODOLOGIA 
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Para este trabalho foi utilizado uma pesquisa quantitativa, de caráter estudo de 

caso sobre como está sendo desenvolvido o ensino remoto no curso de licenciatura em 

Matemática no IFRN, campus Santa Cruz. 

Nesse sentido, foi aplicado um questionário com os estudantes do curso entre os 

meses de novembro e dezembro de 2020, para tentar identificar o que está sendo realizado 

durante o ensino remoto, bem como verificar as dúvidas que os discentes estão 

encontrando, entre outras questões. As respostas obtidas serão analisadas a partir do nosso 

ponto de vista sobre cada pergunta realizada.  

Por ser uma modalidade que não estamos familiarizados, é muito importante que 

possamos mensurar e avaliar como se dá tanto o ensino dos professores, ou seja, analisar 

as melhores ferramentas, plataformas e metodologias e como elas se dão com esse ensino 

em seu ambiente doméstico (home office). Quanto à aprendizagem dos alunos, levando 

em consideração seus recursos tecnológicos, condições de estudo em seus ambientes 

domésticos e suas dificuldades com essa forma de ensino. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O ensino remoto, conforme descrito anteriormente, tem se tornado uma estratégia 

para que os estudantes, em meio a um cenário de pandemia global, não fiquem 

integralmente sem o acesso ao conhecimento. No entanto, com a sua utilização, muitas 

dificuldades (de aprendizagem, de fatores sociais que dificultam o acesso de todos os 

discentes) em relação ao ensino emergencial surgem, tanto para os alunos quanto para os 

professores. A seguir, realizaremos uma breve apreciação dos resultados obtidos através 

do questionário acerca do ensino remoto, aplicados aos educandos do curso de 

Licenciatura em Matemática, do IFRN campus Santa Cruz. O questionário contou com a 

participação de 66 licenciandos. Em seguida, mencionamos alguns desses obstáculos 

encontrados.  

As três primeiras perguntas realizadas buscavam caracterizar o público 

participante da pesquisa, no tocante a idade, sexo e período de referência no curso. As 

respostas obtidas nos mostraram que os alunos estão dentro da faixa etária de 18 a 39 

anos, sendo 64,6% desses do sexo masculino. Também obtivemos que, dentre os alunos 

participantes da pesquisa, 47,7% estavam cursando o 1º período do curso, 23,1% o 3º, 

18,5% o 5º e apenas 10,8%, o 7º.  
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Quando tratamos acerca do ensino remoto, uma das maiores preocupações de 

todos os profissionais da educação, conforme descreve Silva, Nery e Nogueira (2020), é 

que esse momento tem tornado ainda mais perceptível as desigualdades sociais existentes 

em nosso país, e, a partir disso, surge um dos problemas mais preocupantes: a 

impossibilidade de alguns alunos em participar desses momentos de aprendizagem 

remota, em razão de suas condições socioeconômicas. Essa reflexão dos autores também 

é perceptível através dos resultados obtidos na quarta pergunta em nossa pesquisa, pois 

ainda que sendo minoria, 6,2% dos discentes afirmaram não ter acesso à internet e, com 

essa afirmação, é possível compreendermos que para essa porcentagem de alunos, o 

acesso à educação tem se tornado uma jornada ainda mais árdua.  

Como é de conhecimento de todos, o ensino remoto utiliza essencialmente as 

tecnologias como ponte de acesso ao saber e, para que esse momento de estudos com o 

apoio das tecnologias seja produtivo e satisfatório, uma boa conectividade é de 

fundamental importância para que os alunos consigam aprender novos conteúdos, realizar 

atividades e avaliações, bem como tirar dúvidas. Nessa perspectiva, na quinta pergunta, 

para os alunos que afirmaram possuir acesso à internet em sua residência, 3,2% afirmaram 

que a sua navegação é realizada através do uso de dados móveis, enquanto que 9,7% 

afirmaram utilizar a internet a cabo, e 87,1% internet via wi-fi, o que nos permite concluir 

que o acesso rápido e de qualidade não é acessível a todos os alunos participantes da 

pesquisa.  

Além desses fatores que são necessários para que o ensino remoto consiga 

realmente alcançar a todos os alunos, outros como equipamentos e espaço adequado para 

estudos, são fatores que podem influenciar diretamente na aprendizagem do estudante. 

Essas perguntas também foram contempladas em nosso questionários, respectivamente 

na sexta e sétima pergunta, conforme destacado nos dois próximos parágrafos: 

Na sexta pergunta, quando questionamos quais os tipos de equipamentos 

utilizados pelos discentes para o acesso à internet, 81,5% afirmaram utilizar o 

smartphone, 3,1% o tablet, 66,2% o notebook, e 10,8% o computador.  

Na sétima pergunta, perguntou-se: você possui um ambiente adequado para 

acompanhar as aulas e desenvolver as atividades propostas pelos docentes durante esse 

período de Ensino remoto? 33,8% responderam que sim, mas 66,2% responderam que 
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não.  

Na oitava pergunta, ao ser questionado quantas horas, no mínimo, diariamente, 

tem sido necessário dedicar-se para estudar os materiais disponibilizados pelos 

professores, percebemos que os resultados variaram, isso porque, conforme descreve 

Médici, Tatto e Leão (2020), uma das dificuldades existentes no ensino remoto é a 

organização de horários para estudos, visto que ao longo das atividades desenvolvidas 

pelos professores, algumas dúvidas vão surgindo por parte dos alunos, assim 

considerando as dificuldades de comunicação, não conseguem saná-las com o auxílio do 

professor. Nesse sentido, 14, 5%, sendo o número mais expressivo, destacou que dedica, 

no mínimo, 4 horas de estudos diariamente.  

A nona pergunta, corroborando com essa necessidade de dedicar mais tempo aos 

estudos, mostrou 15,4% afirmando que os materiais disponibilizados pelos professores 

têm sido suficientes para a sua aprendizagem, mas no entanto, 21,5% afirmaram que não, 

e 67,7% disseram que em partes. 

Por fim, a décima pergunta mostrou que os alunos buscavam ajuda quando tinham 

as dúvidas, 87, 3% afirmaram procurar saná-la através da internet, 17,5% optam por 

comunicar-se com os professores, 61,9% buscam ajuda a algum colega, e 31,7% tentam 

saná-la através dos momentos de aula síncronas.  

Como é possível percebermos, para uma parcela de alunos, muitas têm sido as 

dificuldades referentes ao ensino remoto, seja pela ausência de internet de qualidade, seja 

pelo falta de espaço adequado para estudos e equipamentos necessários. Assim, nas 

quatro últimas perguntas, os alunos expressaram, respectivamente, suas maiores 

dificuldades nesse formato de ensino, no tocante às atividades acadêmicas presenciais às 

quais sentem falta, sua motivação e satisfação com a experiência de ensino remoto 

vivenciado até o momento.  

Na décima primeira pergunta, ao serem questionados sobre qual/quais têm sido as 

maiores dificuldades dos alunos no tocante ao ensino remoto, 41 alunos destacaram como 

sendo a organização de horários de estudos, 46 responderam que sua maior dificuldade 

está concentração durante as aulas síncronas e assíncronas, 29 na conexão de internet, e 

32 alunos responderam que sentem faltas de tutorias presenciais. Desse modo, esses dados 

corroboram para exemplificar que a sala de aula tradicional ainda continua, para os alunos 
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participantes da pesquisa, como sendo o formato de ensino mais agradável, pois permite 

ao aluno um contato mais acessível com professores e demais alunos, permitindo 

interação e troca rápida de dúvidas e partilha de conhecimentos.   

Na décima segunda pergunta, os licenciandos expressaram as atividades 

acadêmicas que mais têm sentido falta durante esse período de distanciamento social, 

sendo: 52 alunos expressaram sentir falta da exposição de conteúdos, por parte dos 

professores, de maneira presencial; 46 estudos em grupos; 22 participação em eventos 

presenciais, 14 participação em projetos de extensão; 1 acesso a biblioteca; 1 contato com 

os demais alunos e professores; 1 rever amigos e professores. 

Na décima terceira pergunta, ao ser questionado “você tem se sentido motivado 

para estudar neste novo formato de ensino? 14 afirmaram que sim, 50 que não.  

Na décima quarta pergunta, os alunos avaliaram as aulas síncronas vivenciadas 

por eles até o momento, e 18 afirmaram que os momentos foram bons; 4 ótimas; 40 

regulares; 7 ruins; 3 péssimas.  

Desse modo, é possível verificarmos que apesar do ensino remoto ser uma ótima 

ponte para o ensino emergencial, muitos fatores como acesso à internet, ausências de 

equipamentos adequados, espaço conveniente para estudos, dificuldade de organização 

de horários são alguns aspectos que tornam essa ferramenta não tão aceitável entre os 

alunos do curso de Licenciatura em Matemática do IFRN campus Santa Cruz.  

 

CONCLUSÕES 

Com o advento da pandemia, diversas dificuldades foram suscitadas ou 

escancaradas. Na educação, o maior obstáculo foi em relação ao fato de como atingir o 

maior número de estudantes possíveis para que se pudesse concretizar as aulas remotas. 

Dessa maneira, foram disponibilizados recursos os quais trouxeram diversos benefícos 

aos discentes. No curso de Licenciatura em Matemática não foi diferente. Além do 

problema das tecnologias, houve também a questão da falta de motivação, pois muitos 

estudantes começaram a se sentir desmotivados com o ensino remoto, muitos que já 

estavam desmotivados quando era presencial, se sentiram ainda mais desmotivados. Além 

disso, alguns estudantes trancaram o curso, ou por que não estavavam motivados, ou por 

que não conseguiram se adaptar com esse “novo normal”.   
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Conseguimos atingir nosso objetivo que era de analisar o impacto da pandemia e 

do ensino remoto no curso de Licenciatura em Matemática do IFRN campus Santa Cruz 

e, como já falado anteriormente, muitos problemas foram mostrados. Foram entregues 

auxílios de internet para compra de algum equipamento que os estudantes mais 

precisavam, fazendo com que o maior número de alunos possíveis pudessem acompanhar 

as aulas. Além de terem a dificuldade de acesso à internet ou a falta de equipamentos, não 

ter o espaço adequado para que se possa estudar tanto nos momentos síncronos, quanto 

nos momentos assíncronos foi muito relatado. Muitos problemas apareceram com o 

ensino remoto, visto o fato de que é essa modalidade é uma novidade para todos. Portanto, 

o que pode ser feito é tentar diminuir o máximo do prejuízo possível, para que não perca 

um número expressivo de estudantes ou que não perca tanta qualidade nas aulas. 
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USO DE AMOSTRAS DE MICRORGANISMOS ENCONTRADOS NAS RAÍZES 

DO MURURÉ (Pistia stratiotes) COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO 

ENSINO REMOTO DE BIOLOGIA PARA TURMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
          

Arilson Quaresma de Moraes1; Natanael Charles da Silva2 

            

INTRODUÇÃO 

Nosso país apresenta uma diversidade imensa de espécies, e essa grande 

variabilidade permite a nossa população desfrutar de um ambiente propício a análise e 

estudos científicos nas mais variadas áreas de ensino e pesquisa. Thomaz e Bini (2003) 

em seu estudo sobre ecologia e manejo de macrófitas aquáticas, definem a Pistia 

stratiotes como sendo, vegetais de origem terrestre que necessitaram passar por 

modificações adaptativas, e assim conquistaram ambientes aquáticos, sendo classificadas 

em submersas, emergentes, com folhas flutuantes e flutuantes livres. 

Os microrganismos representam seres que não podem ser vistos a olho nu, ou 

seja, só podem ser visualizados perante a ajuda de microscópio. Porém, apesar de sua 

pequena dimensão corresponde a um grupo de seres vivos fundamentais para a 

manutenção da vida em nosso planeta. Jorge (2010) define a microbiologia como sendo 

o ramo das ciências biológicas que estuda os seres microscópicos, estes geralmente muito 

pequenos e fundamentais para a ciclagem de nutrientes dentro de um ecossistema.  

Entendemos dessa forma, que o referido estudo é de suma importância para o 

desenvolvimento e construção do conhecimento científico em microbiologia e sua relação 

com outros tópicos da biologia, sendo essenciais para o estudo e entendimento do 

ambiente ao qual estão inseridos, produção de alimentos, decomposição de resíduos 

orgânicos, assim como, para a conservação e preservação dos seres vivos de forma geral.   

A partir do exposto e reconhecendo certos obstáculos no ensino da microbiologia 

e áreas afins principalmente na modalidade de ensino remota na qual nos encontramos, o 

presente trabalho justifica-se por utilizar como ferramenta pedagógica principal, 

microrganismos encontrados nas raízes de uma planta regional e mostrar meios de fixação 
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e utilização dos mesmos através das aulas de biologia de forma remota visando a melhoria 

do ensino prático nestas aulas. 

Assim, nosso principal objetivo foi utilizar amostras de microrganismos 

encontrados nas raízes do Mururé (Pistia stratiotes) como ferramenta pedagógica no 

ensino remoto de biologia para turmas da educação básica, através da plataforma google 

meet nas quais foram utilizados fotos, vídeos e demais materias produzidos como forma 

de levar aos alunos atividades de conhecimento prático associado ao teórico mesmo na 

modalidade de ensino remota.  

  

METODOLOGIA 

Produção do material prático  

Para que pudéssemos produzir o material que seria utilizado nas aulas remotas, foi 

necessário inicialmente a coleta do mururé, bem como cuidados posteriores no 

laboratório. Tais etapas, foram realizadas no ano de 2019 (portanto antes do início da 

Pandemia), para tal, foi criado um roteiro metodológico com a intenção de evitar 

quaisquer imprevistos que pudessem surgir durante a investigação.  

As observações foram feitas de maneira natural, ou seja, sem a utilização de 

corante ou qualquer outro elemento químico, os materiais utilizados, foram: Microscópio 

Óptico, Lâmina, Lamínula, Placa Petri, Estilete, Pipeta, Caderno de Desenho, Câmera de 

Celular. 

Aplicação nas aulas remotas 

Com o material produzido em mãos (fotos, vídeos, roteiros, aplicações e 

sequências de práticas) realizamos aulas com turmas do curso integrado de Mecânica e 

do curso integrado de Manutenção e Suporte de Informática através de plataformas 

digitais como o googlo meet.  

No momento das aulas, foram apresentadas as atividades práticas desenvolvidas 

através de fotos, desenhos e vídeos, mostrando aos discentes como ocorre uma atividade  

prática de uma coleta de caráter científico, bem como a preparação de material para 

observação em microscópio óptico envolvendo os processos de preparação, fixação e 

visualização. Em cada processo, foi demonstrado para os alunos os materiais laboratoriais 

envolvidos com suas respectivas funções. Além disso, realizamos momentos de discussão 
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e associação dos conteúdos apresentados nas aulas práticas com os conteúdos teóricos 

apresentados na disciplina de biologia.  

No final de cada aula, foi disponibilizado um questionário com perguntas 

subjetivas para os discentes responderem através do googlo forms. O intuito do mesmo, 

foi avaliar as atividades desenvolvidas no projeto como ferramenta de ensino e 

aprendizagem utilizando aulas práticas adaptadas para o ensino remoto, em seguida, os 

resultados foram expressos em forma de nuvemd e palavras utilizando o programa word 

cloud. 

Desta forma, classificamos a presente pesquisa como de carácter qualitativo e 

exploratório, pois a abordagem qualitativa significa uma investigação mais detalhada de 

pessoas, locais e conversas, além de ser considerada um conjunto de práticas 

interpretativas que tornam o mundo visível e o representam através de entrevistas, 

conversas, fotografias e recordações, envolvendo uma abordagem interpretativa e 

mutualista do mesmo (LAKATOS; MARCONI, 2003). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com a aplicação das aulas, mesmo de forma remota, foi possível observar 

através do vídeo, reações de interesse, surpresa e entusiasmos com as atividades que 

estavam sendo desenvolvidas.  

Um dos primeiros questionamentos feitos aos discentes que participaram das 

aulas foi sobre a falta de atividades práticas relacionadas as aulas de biologia que estavam 

sendo ministradas de forma remota. As respostas (figura 1A) mostram através da nuvem 

de palavras a concordância através da palavra SIM que aparece central e de maior 

tamanho na nuvem, indicando que a maioria dos estudantes que participaram da atividade 

estão sentindo esta necessidade, apontando ainda necessidade, interesse e vontade na 

realização de alguma atividade que possa associar a teoria com a prática, facilitando com 

isso o processo de aprendizagem.  

Nessa perspectiva por exemplo, destacamos a falta de uma aula de campo que 

estes alunos poderiam participar caso estivéssemos na modalidade de ensino “normal”, 

pois segundo Neves (2015) é na aula de campo que se desenvolve o caráter pesquisador, 

investigador do estudante e que essa contextualização entre conteúdo e aula prática no 
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campo influencia diretamente a construção da ciência e sua relevância social 

 

Figura 1 – Nuvem de palavras representando as respostas dos alunos quando perguntados sobre a falta de 

atividades práticas relacionadas aos assuntos de biologia estudados de forma remota (A) e sobre quais 

materiais de laboratório citados na aula eles já conheciam ou usaram 

 

  

Fonte: Própria (2021). 

Quando perguntados sobre qual ou quais dos materias apresentados eles já 

conheciam ou já haviam utilizado, a nuvem de palavras (figura 1B) apresenta o 

microscópio como palavra central e em destaque, seguida da palavra “nenhum”. Isso 

significa que por sua popularidade no meio científico, uma grande parte dos alunos já 

conheciam o microscópio óptico, no entanto uma boa parte destes não conheciam nenhum 

dos materias utilizados. No entanto, Coradini e Sangalli (2014) afirmam em suas 

discussões que o tempo destinado para a microscopia é muito curto, apesar do interesse 

do aluno em manusear o aparelho para aproveitar o máximo de tempo possível na prática. 

Destacamos também que outros materias como vidrarias de laboratório são essenciais na 

realização de atividades práticas, sendo de suma importância que os estudantes e futuros 

pesquisadores conheçam tias materiais. 

Ao serem perguntados se consideraram as atividades práticas desenvolvidas 

válidas e significativas para sua aprendizagem a nuvem de palavras (figura 2A) mostra a 

palavra Sim em destaque, demonstrando a concordância dos entrevistados. Em seguida 

como forma de justificativa da resposta, destacamos os termos, aprender, conhecimento, 

assunto, mais e válido, como termos mais frequentes nas respostas dos alunos. 

Entendemos desta forma, que os alunos tiveram uma receptividade positiva com relação 

a atividade proposta, pois nesse tipo de atividade, o estudante é instigado a pensar e 

confrontar o conhecimento teórico articulado com a prática experimental e, assim, de 

acordo com suas necessidades aplicar no seu cotidiano (ROSA, 2012).  

A B 
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Figura 2 – Respostas dos discentes ao serem perguntados se eles consideraram as atividades práticas 

desenvolvidas válidas e com significado de aprendizagem (A) e sobre qual áreas da biologia que os alunos 

conseguiram relacionar com as atividades práticas desenvolvidas 

   

Fonte: Prórpia (2021). 

Quando perguntados sobre os temas ou áreas da biologia que eles conseguem 

associar com as práticas realizadas, muitos apontam a botânica (figura 2B), acreditamos 

que pela constante citação do mururé, e a microbiologia, por ser o foco das atividades 

desenvolvidas, no entanto, uma grande parte não consegue associar com nenhuma área.  

Acreditamos que a não associação esteja relacionada com o pouco conhecimento 

que possuem sobre os ramos da biologia, principalmente a turma de primeiro ano, visto 

estarem no início do semestre letivo e não terem acesso ainda a muitos ramos da biologia.  

Destacamos ainda, que a associação com a área da botânica foi bastante válida, 

pois para Martins et al. (2020) é notória a necessidade de contextualização no ensino de 

ciências, em específico do ensino de Botânica, pois este vem sendo encarado por 

professores e estudantes como um estudo tedioso e cansativo, na maioria das vezes 

resultando em um conhecimento defasado e/ou negligenciado.  

Ao despertar interesse nos alunos para realizar as práticas, quebramos certos 

paradigmas como este e ainda reforçamos a ideia de que os laboratórios escolares de 

ciências são lugares onde o conhecimento é colocado em prática. Eles são muito 

importantes para os alunos porque permitem uma melhor assimilação dos conceitos e 

podem ajudar a despertar o amor pela ciência nas mentes mais jovens (KINDEL, 2012). 

Observamos com isso, que tivemos uma boa aceitação dos discentes com relação as 

práticas apresentadas e que mesmo de forma remota conseguimos atingi-los de alguma 

maneira, contribuindo com o processo de ensino e aprendizagem da disciplina de 

biologia. 

 

A B 
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CONCLUSÕES 

Fica notável com os resultados, que estudos desta natureza, são de suma 

importância dentro de qualquer instituição de ensino, principalmente quando adotado a 

modalidade remota, pois permite conhecer melhor como está o processo de ensino e 

aprendizagem dos discentes e principalmente fomentar as aulas práticas laboratoriais o 

mais próximo possível do que seriam se estivéssemos na modalidade de ensino “normal”. 

Além de fornecer conhecimento sobre macrófitas aquáticas e os microrganismos que 

habitam e realizam relações biológicas com essas plantas. 

Além disso, com a execução da proposta de ensino utilizando o material 

produzido através das aulas remotas, esperamos que os discentes tenham acesso e 

conhecimento a metodologias práticas de laboratório reduzindo com isso possíveis 

deficiências que o ensino remoto possa está provocando na prática escolar destes alunos. 
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ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DE AULAS VIRTUAIS EM UM CURSO DE 

FORMAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
          

Gisela Maria Bernal Oviedo1; José Vicente de Souza Aguiar2; Josefina Diosdada Barrera Kalhil
3 

            

INTRODUÇÃO 

As novas versões de ensinar e aprender ciências promovem reflexões sobre o 

desenvolvimento intelectual dos sujeitos e os contextos de aprendizagem implicados; 

estamos diante de um campo fértil para novas aprendizagens, adaptações, e acoplamentos 

a partir da urgência e das necessidades que, num curto espaço de tempo, conduziram a 

sociedade e principalmente a comunidade escolar, a se moverem para a imersão em um 

mundo de conhecimentos que abrangem uma diversidade de ações, intervenções, 

processos, recursos e indivíduos. A crise gerada pela pandemia Covid−19, exigiu o uso 

das salas de aula virtuais, a fim de evitar contatos pessoais e, portanto, preservar a vida 

humana; então, na busca de encontrar canais de comunicação alternativos entre alunos e 

professores, o Google Meet e Classroom têm sido os mais usados e populares.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Apresenta-se o debate e resultados de uma experiência realizada na disciplina 

Tendências Investigativas do Programa Mestrado Acadêmico Educação em Ciências na 

Amazônia, de uma universidade pública do Estado do Amazonas. A disciplina foi 

oferecida com o auxílio de aulas virtuais utilizando o Google Classroom e o Google Meet, 

onde os discentes tiveram acesso ao material de apoio disponibilizado para a realização 

das atividades propostas. Optou-se por uma pesquisa qualitativa; em termos de objetivos, 

a pesquisa é descritiva na medida em que procura descrever detalhadamente as situações 

e contextos de utilização de aulas virtuais em um curso de ensino de ciências, revisando 

documentos e avaliando experiências pessoais de um grupo de professores de ciências; 

os dados qualitativos usados são evidências em forma de texto e imagens (SAMPIERI, 

2018).  
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Silva, Andrade & Dos Santos (2020), apontam que é preciso compreender as 

novas alternativas de ensino-aprendizagem por meio das plataformas digitais para 

gerenciar e criar conteúdo e atividades de ensino para escolas e profissionais. Trabalhar 

de forma síncrona e assíncrona com arquivos digitais, vídeo aulas, resenhas, textos, entre 

outros recursos que no contexto tecnológico atual proporcionam mudanças nas 

metodologias de ensino, de modo a proporcionar ao professor a utilização de sua 

criatividade no desenvolvimento de experiências pedagógicas ativas e diversificadas. 

Desta maneira, foram trabalhadas as aulas virtuais usando leituras complementares, 

slides, artigos e foros para troca de experiências entre os envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem. Após a coleta dos dados, as descrições da análise qualitativa 

apresentadas nos gráficos de abaixo (Figura 01, 02, 03, 04).  

Como a disciplina foi realizada de maneira diferente da forma como ela era 

normalmente implementada, os materiais, bem como a utilização da plataforma Google 

Classroom, foram apresentados e esclarecidos aos discentes como seria esse 

procedimento. Em total, 13 discentes participaram da disciplina. 

Figura 01: Curso, materiais da aula e participantes na plataforma Google Classroom. 

 

Fonte: Própria (2021). 
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Figura 02: Quadros utilizando 6 palitos de fósforos. 

 

Fonte: Própria (2021). 

Figura 03: Desenhos da cor do sol. 

 

Fonte: Própria (2021). 
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Figura 04- Pirâmide da hierarquia de Maslow do estudo. 

 

Fonte: Própria (2021). 

 

CONCLUSÕES 

As considerações iniciam descrevendo a análise da estrutura curricular do 

Programa Mestrado Acadêmico Educação em Ciências na Amazônia; cuja área de 

concentração é o ensino de ciências e investiga temáticas do universo curricular, os 

processos cognitivos, afetivos e motivacionais envolvidos na práxis pedagógica e na 

formação inicial e continuada do professor. Não há nenhuma descrição em relação ao 

perfil do egresso e às competências e habilidades específicas para a formação digital como 

uma habilidade a se desenvolver no futuro docente; porém, na estrutura curricular existem 

duas disciplinas intituladas “Divulgação Científica, Mídias e Espaços Não-Formais ”e 

“Comunicação Medialógica e Divulgação Cientifica” que visam trabalhar o uso das 

mídias e dos espaços digitais como fenômenos comunicacionais e recursos para a 

divulgação cientifica; as disciplinas têm uma carga horária de 60 horas e o curso está 

alinhado ao que prevê as Diretrizes Curriculares Nacionais.  

Ao observar e coletar informações junto aos discentes que participaram da 

experiência, foram percebidos pontos positivos: o uso da plataforma Google Classroom 

promoveu a interação com as tecnologias digitais, com as quais os participantes não 

estavam acostumados nem familiarizados; ao utilizar a sala virtual para ter acesso aos 
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conteúdos e atividades, os participantes conseguiram dialogar, tirar dúvidas, compartilhar 

materiais, aprendendo e usando as ‘velhas’ – agora novas – tecnologias.  

Em relação aos pontos negativos: alguns alunos tiveram dificuldades com a 

qualidade da internet para acessar a sala de aula; com a atividade do quebra cabeça com 

fósforos, dos desenhos do sol e a Pirâmide da hierarquia de Maslow, o estudo indicou que 

os discentes apresentam deficiências nas habilidades criativas e lógicas; que o 

conhecimento astronômico ocorre de forma superficial, incipiente e com erros 

conceituais; e, a motivação é pouco discutida pelos professores, gerando um 

entendimento de senso comum elevado no ensino de ciências.  

As escolas nunca mais serão as mesmas, por isso para muitos professores a arte 

de se reinventar e de reestruturar novas práticas implica lutar contra normas, condutas, 

ferramentas, em ambientes diferentes mais interativamente (CANI et al.,2020).  Neste 

contexto, o professor pode selecionar experiências e condições úteis às necessidades e 

interesses da turma, se transformando em docentes existosos capazes de reconfigurar 

cenários de aprendizagem efetivos, utilizar estratégias adaptativas, refletir a partir de sua 

própria prática, corrigir os erros, melhorar os acertos e oferecer educação de qualidade 

em qualquer que seja o segmento ou modalidade de ensino. 
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RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NO CONTEXTO PANDÊMICO: 

POSSIBILIDADES E DESAFIOS 
          

Roberto Marques Rodrigues 1; Marcio dos Santos e Silva2; Marcus Luiz dos Santos Menezes 
3 

            

INTRODUÇÃO 

O programa residência pedagógica consiste em uma ação do plano nacional de 

formação de professores que visa inserir os licenciandos em escolas de educação básica, 

a partir da segunda metade do curso, a fim de aperfeiçoar a formação prática nas 

licenciaturas. Ao inserir o licenciando no âmbito escolar tem-se de contemplar as 

regências em sala de aula e outras atividades pedagógicas, com o acompanhamento por 

um professor da escola com experiência na área do licenciando, bem como a orientação 

por um professor da instituição formadora (CAPES, 2020). 

Diante do contexto pandêmico do COVID – 19 em que o mundo se encontra, a 

educação brasileira, assim como o programa residência pedagógica, recorreu a alternativa 

da implementação do ensino remoto emergencial, por meio de recursos tecnológicos de 

modo que modificou as formas pedagógicas no processo de ensino e aprendizagem, 

apresentando novos desafios, mas tentando garantir o acesso a educação e minimizar os 

impactos negativos no processo de ensino e aprendizagem.  

Portanto, o presente trabalho consiste em um relato de experiências dos bolsistas 

no programa residência pedagógica, abrangendo as aulas remotas observadas, os centros 

de aprendizagem e a capacitação inicial, com intuito de apresentar e discutir sobre o 

contexto e os desafios do programa neste cenário atual de pandemia. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO 

Com a finalidade de inserir os bolsistas residentes no programa de Residência 

Pedagógica – PRP de forma capacitada/qualificada houve alguns momentos de formação 

para com os mesmos. Nestes momentos de formação, os bolsistas portavam-se como os 
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principais atuantes da formação para o Programa, realizando apresentações dos temas 

propostos e argumentando sobre o conteúdo apresentado. 

Inicialmente, antes dos momentos de formação, foram propostos pelo 

coordenador do Programa, temas geradores de discussão de cunho educacional para que 

os bolsistas apresentassem, em forma de seminário, a contribuição de cada estudo, 

relacionados aos temas, para o ensino. Os seminários também tinham como foco a 

formação completa dos bolsistas com relação as práticas profissionais exercidas em sala 

de aula. 

O primeiro seminário trazia o título “Ética e Docência”; outro tema proposto foi 

“Educação profissional e tecnológica no Brasil”; em seguida, o seminário “O Novo 

Ensino Médio no RN: Uma comparação com as escolas profissionalizantes estaduais e 

federais”; e por último, o seminário abordado tinha como tema “O Projeto de Vida: Guia 

Prático de Construção”. Todos os temas propostos e posteriormente apresentados, 

surtiram grande importância para a capacitação dos bolsistas residentes do programa PRP 

da CAPES, pois, além da prática exercida em sala de aula (ambiente virtual), os estudos 

dos temas proporcionaram uma visão mais ampla e específica da educação. 

 

OBSERVAÇÃO DAS AULAS DE QUÍMICA 1  

As observações das aulas foram realizadas na turma do primeiro ano do técnico 

integrado em meio ambiente, um dos cursos que é ofertado pelo Instituto Federal de 

educação, ciência e tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Ipanguaçu (IFRN). As 

aulas da disciplina de Química I, ministrada pelo professor-preceptor Marcus Luiz dos 

Santos Menezes, tiveram início no dia 19 de janeiro de 2021 e foram concluídas no dia 

23 de fevereiro do mesmo ano, tendo duração de cinco semanas com quatro aulas de 45 

minutos cada por semana, sendo duas aulas na terça-feira e duas na quinta-feira, no 

horário das 10h às 11h e 45min. Todo esse período de aulas, já citado, é referente ao 

módulo 04 do semestre letivo 2020.2.  

Durante o período de acompanhamento das aulas remotas, os bolsistas, quando 

solicitados, atuavam juntamente com professor preceptor nas atividades desenvolvidas 

por meio da exposição dos conteúdos e sanando as dúvidas dos alunos através do chat da 

aula. Diante desse contexto pandêmico, todas as aulas foram ministradas de forma virtual 
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via google meet e com isso surgiram alguns desafios durante o acompanhamento delas. 

Com o ensino realizado de forma online, era de extrema importância os alunos possuírem 

uma internet de qualidade e um aparelho eletrônico (notebook, computador ou 

smartphone), porém nem todos possuíam esses recursos básicos para o ensino remoto, o 

que dificultou a frequência nas aulas, como também a participação efetiva nas discussões 

propostas. 

Neste contexto, o processo de formação do professor, assim como o processo de 

ensino e aprendizagem, passou por uma ressignificação, e o professor teve que se 

reinventar com auxílio das novas tecnologias de comunicação e informação. De acordo 

com Reis et al (2020), um dos benefícios das tecnologias utilizadas no ensino remoto é a 

autoformação, considerando que constantemente o professor deve buscar novas 

ferramentas tecnológicas para suas aulas, esse contato gera uma aprendizagem de um ou 

vários recursos pedagógicos, tornando o ensino mais dinâmico e interessante aos alunos. 

Mediante os desafios enfrentados no ensino remoto, obteve-se um bom 

aproveitamento com o acompanhamento das aulas, no que diz respeito a formação 

docente, sempre buscando entender melhor o papel do professor no processo de ensino e 

aprendizagem.  

 

CENTROS DE APRENDIZAGEM 

Os centros de aprendizagem (CA´s) são horários disponibilizados pela instituição 

e acordado com os docentes, a fim de atender discentes com dificuldades nos conteúdos 

ministrados em sala de aula. Os alunos precisam comparecer a uma sala física ou virtual 

para que o atendimento possa acontecer. Neste momento de pandemia, o Preceptor 

utilizou o mesmo procedimento, no entanto, ao invés da sala física, utilizou uma sala 

virtual através da plataforma Google Meet e aguardou-se a presença dos alunos, que não 

aconteceu. A não obrigatoriedade da presença do aluno no CA é sempre um desafio, isso 

se evidenciou e aumentou em virtude do distanciamento social. Tal situação, levou o 

Preceptor a formatar uma nova metodologia para tornar o CA mais atrativo e propôs além 

do tira dúvidas, a resolução de uma lista de exercícios que se utilizaria para o fechamento 

das atividades assíncronas. Essa mudança de atitude gerou uma participação considerável 

por partes dos discentes. Com o acompanhamento do professor, os bolsistas ficaram 
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responsáveis por atender os alunos do Técnico Integrado em Agroecologia em turno 

inverso ao horário das aulas. A experiência do CA de Química I oportunizou aos bolsistas 

RP, reflexões dos desafios que a carreira docente apresenta continuamente.  

CONCLUSÕES 

A experiência vivenciada no ensino remoto nesse momento de pandemia 

possibilitou aos professores, alunos e bolsistas a necessidade de adicionar conhecimentos 

de plataformas midiacas na relação ensino e aprendizagem. Neste sentido, as ferramentas 

utilizadas no ensino à distância serviram para minimizar os impactos na sequência 

educacional dos alunos nesse cenário atípico. 
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EDUCAÇÃO ESTÉTICA: O PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA E A 

BRINQUEDOTECA ITINERANTE 
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INTRODUÇÃO 

O presente relato é baseado na experiência da primeira autora, durante o período 

de graduação, no Programa Residência Pedagógica, de 2018 a 2019, em uma escola 

pública da zona leste de São Paulo, em parceria a Universidade Cidade de São Paulo 

(UNICID). O projeto foi financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), com o objetivo de fomentar ações que integram a Política 

Nacional de Formação de Professores, promovendo a imersão do licenciando na escola 

de Educação Básica. Os residentes foram orientados por um docente da escola e por um 

docente da sua Instituição de Ensino Superior com o propósito de proporcionar o contato 

com a realidade da profissão docente e a escola pública. 

O trabalho foi desenvolvido pelos residentes de forma multidisciplinar, 

norteando-se na ludicidade, em que “Estamos, sim, falando do estado interno do sujeito 

que vivencia a experiência lúdica” (LUCKESI, 2000, p. 31). Portanto, enquanto os alunos 

puderam aprender de modo diferenciado, esteticamente, manuseando jogos ou 

participando de brincadeiras educativas, tiveram a oportunidade de experienciar um 

estado de plenitude interna, integrando o sentir, o pensar e o fazer (LUCKESI, 2000). 

À luz de Galeffi (2007), o projeto foi transdisciplinar, relacionado à autonomia e 

à emancipação no sentido estético, em que se entendem essas potencialidades como cerne 

da Educação Estética, como meio e fim de si mesmo, haja vista que “O ser humano 

sensível é aquele que realiza a si mesmo no mais radical [...] sentido do termo” 

(GALEFFI, 2007, p. 101). A palavra radical, no sentido figurado, representa algo que é 

inerente a outra coisa, ou mesmo inseparável, “não se trata de um simples devaneio da 

imaginação poética e sim de um enviesamento do tornar-se aquilo que se é” (ibidem), isto 

é, não há como se tornar o que se é sem autonomia e sem se emancipar em busca da 
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realização de si como parte do mundo, no mundo, em uma relação dialógica, 

considerando o movimento implícito a percepção sensível “do tornar-se aquilo” que se é 

no sentido “artístico e epistêmico simultaneamente”, artístico porque é criador: de beleza, 

de cultura; epistêmico porque produz  um saber, um auto saber “no sentido da vontade de 

saber” a autonomia, “e de poder-ser” a emancipação (GALEFFI, 2007, p. 101). Nesta 

experiência, considera-se a Educação Estética como uma “educação de si mesmo e de 

suas relações com os outros e o mundo” (GALEFFI, 2007, p. 103). 

O conceito de estética, em Schiller (2002), reside na articulação entre o sensível e 

a razão, na educação do sentir. Schiller (2002) aponta a necessidade de aprender com 

gosto, demonstrando que o prazer faz parte da vida do ser humano. Para ele, a Educação 

Estética promove a educação da sensibilidade e pode servir aos desígnios da humanidade 

individual e coletiva. Segundo o autor, não há sucesso educativo sem pensar a ideia de 

progresso do indivíduo com relação à humanidade e à harmonia de si com o outro e o 

mundo. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O programa Residência Pedagógica visa um momento de suma importância para 

o discente, visto que integra conhecimentos e competências essenciais à prática docente. 

Oportuniza ao discente, durante a sua formação, a elaboração de projetos teóricos para 

então aplicá-los na prática. Além das atividades realizadas na escola, o grupo se reuniu 

na universidade com a professora orientadora, estudou temas voltados ao projeto e trocou 

experiências sobre os conhecimentos adquiridos. Esta busca, com a finalidade de 

solucionar questões inerentes ao projeto, possibilitou a reflexão, por meio da observação 

dos conhecimentos práticos, sobre o que advém das relações estabelecidas no ensino e na 

aprendizagem. 

Esta reflexão permite que os futuros docentes possam mediar processos de 

construção de saberes e competências e, deste modo, contribuir para o florescer de seres 

autônomos e independentes. De outro lado, leva-os a se tornarem professores com 

habilidades de autoria, inovadores e capazes de transformar a infraestrutura da 

comunidade, por meio da consciência crítica dos futuros alunos, para que se possa refletir, 

junto a eles, sobre o entorno, os direitos e os deveres de cidadãos (FREIRE, 1996). 
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Assim, por meio da estruturação de uma brinquedoteca itinerante, ocorreu “a ação 

intencional (afetividade), a construção de representações mentais (cognição), a 

manipulação de objetos e desempenho de ações sensório-motoras (físico) e as trocas nas 

interações (social)” (KISHIMOTO, 2011, p. 41), contribuindo para o desenvolvimento 

infantil e a aprendizagem. 

Para a idealização do projeto, foi necessário um período para que os residentes 

pudessem se ambientar à cultura escolar e também para que se fosse possível desenvolver 

um projeto baseado em uma necessidade real da escola, que beneficiasse individualmente 

cada aluno. Este foi um período de perguntas guiadas, com o intuito de se perceber quais 

as necessidades de intervenção para cada faixa etária. 

Assim, podem-se perceber algumas dificuldades que os alunos possuíam na 

escola, que podem se estender para o ambiente fora da escola. A exemplo disto, existiam 

alunos que apontaram dificuldades para trabalhar em equipe. Pode-se entender que tal 

comportamento é algo normal para a idade deles, entretanto, se este aprendizado de 

conviver em grupo não for desenvolvido, poderá se tornar um problema, visto que viver 

em sociedade é viver em uma eterna relação com o outro. 

Em seguida, o grupo se dedicou a idealizar, estudar e planejar o Projeto 

Brinquedoteca itinerante, por meio de reuniões regulares na Instituição de Ensino 

Superior na companhia de todo o grupo de discentes que integram o Projeto Residência 

Pedagógica sob o direcionamento da professora orientadora. 

Quando se pensa em criança e seu desenvolvimento, de uma forma mais genérica, 

percebe-se que todas as crianças de todas as culturas passam pelo período de brincar. 

Neste ato de brincar, ocorre um processo de simulação que gerará aprendizagem do 

ambiente que vive e também a exploração de suas habilidades motoras, cognitivas, 

sensíveis, entre outras (PIAGET, 1998). O professor pode utilizar a recreação ou a 

brincadeira como potencializadores da aprendizagem em sala de aula. 

Em uma breve definição, a brinquedoteca teve como objetivo a aprendizagem, o 

desenvolvimento e a recreação, o que possibilitou o desenvolvimento da sensibilidade nas 

relações interpessoais. Para tanto, buscou-se recursos para a adequação da sala que nos 

foi cedida pela escola. A sala de tamanho médio, cerca de 18 metros quadrados, foi 

reformada pelos residentes, mas, diante do espaço reduzido, concebeu-se a ideia de um 
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projeto que não ficasse restrito a um espaço, que se estendesse por toda a escola, 

principalmente para que o professor pudesse organizar diferentes áreas para 

desenvolvimento de diversas atividades. O grupo produziu, em companhia dos alunos, 

diversos objetos para a prática pedagógica lúdica, e um carrinho de caixote que permitiu 

a aplicação das atividades em diferentes espaços da escola.  

 

CONCLUSÕES 

Essa vivência proporcionou, à primeira autora, o desenvolvimento de habilidades 

práticas-teóricas do fazer pedagógico. A pesquisa em grupo possibilitou a experiência de 

estar em sala de aula, com ajuda de um professor preceptor em companhia de colegas, 

resultando em experimentar a pesquisa de um modo novo, dividindo com os residentes e 

os orientadores os percalços e os sucessos da profissão docente. 

Quanto aos alunos, foi notório que, ao se deparar atividades diferentes, muitos não 

souberam ao certo como se portar e não alcançaram o resultado esperado pelos residentes, 

também ficou evidente que se houvesse tais atividades com maior frequência, os alunos 

poderiam ter um desenvolvimento mais satisfatório. Por outro lado, houve alunos que 

desenvolveram as atividades propostas com alegria e alcançando o resultado esperado, 

potencializando o desenvolvimento da sensibilidade nas relações e até mesmo 

desenvolvendo atividades cognitivas por meio do lúdico com maior facilidade e agilidade. 

Nesse sentido, há a necessidade de se reconhecer o sensível, a sensibilidade como 

um fim em si mesma e não somente como meio de compreensão humana, ante a 

globalização a qual, cada vez mais, somos afetados pelo marketing, a supervalorização 

das imagens com meio de manutenção do capital. Diante da urgente realidade, é 

imprescindível pensar em uma Educação Estética para a sensibilidade, integrada às 

demais atividades curriculares, em que se aprende a aprender, se aprende a ser. Assim, 

concebemos a Educação Estética na Educação Básica, em uma perspectiva 

multidisciplinar e transdisciplinar.  
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A IMPORTÂNCIA DAS ABELHAS PARA A SOCIEDADE: UMA 

EXPERIÊNCIA DO NEAPIS NA ZONA RURAL DE IPANGUAÇU/RN 

 

Maria Luíza Hipólito de Oliveira; 1Jislâny Thaís Fernandes Segundo; 2João Maria Batista Ribeiro 

Júnior3 

 

INTRODUÇÃO 

A região semiárida do Brasil vem ganhando destaque nacional na atividade 

apícola, em maior parte pelo clima propício à produção, flora apícola diversificada e 

ausência de doenças nos enxames. De acordo com Khan et al., (2014) o clima favorável 

não é o único motivo que proporciona ótimas condições para a exploração apícola no 

Semiárido nordestino, mas também a riqueza da sua flora. O território nordestino possui 

um diferencial que algumas regiões do Brasil não dispõem, a grande parte da produção 

de mel é oriundo da flora nativa (Caatinga), o que proporciona uma maior segurança 

alimentar ao produto, não ocorrendo a preocupação com a existência de possíveis 

contaminantes. 

O papel das abelhas no processo de polinização das flores, especialmente do 

gênero Apis (Apis mellifera) é uma das razões pela qual há o favorecimento da 

manutenção da biodiversidade, tendo um impacto positivo na sustentação do 

ecossistema local, assim como possibilitando aumento de produtividade em diversas 

culturas vegetais. (SANTOS; RIBEIRO, 2009) 

Ao realizar a polinização, as abelhas do gênero (Apis mellifera) proporcionam 

um serviço de extrema importância para o agroecossistema, proporcionando 

imensuráveis benefícios aos ecossistemas e à sociedade, através do seu papel na 

produção agrícola, como também melhorias nos recursos de subsistência, e na 

conservação da diversidade biológica (MARTINS et al., 2020) 

Diante da grande importância das atividades desenvolvidas pelas abelhas na 

natureza se faz necessária a conscientização da população com o intuito de despertar o 
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interesse na sua preservação. Essa conscientização servirá para empoderar o cidadão a 

fim de que ele passe a ser um disseminador de informações e possivelmente um ativo 

defensor da causa. (CGEE, 2017) 

O NEAPIS (Núcleo de Estudos em Apicultura no Semiárido) buscou ampliar o 

conhecimento e conscientização sobre a importância das abelhas para a sociedade, a 

segurança alimentar, como também contribuir diretamente com o desenvolvimento do 

apiário do IFRN - Campus Ipanguaçu através de ações de captura e vistorias. O projeto 

foi desenvolvido através de visitas técnicas, palestras e minicurso, nos quais foram 

transmitidos conhecimentos de grande relevância para a Apicultura e o seu 

desenvolvimento, além da conscientização sobre a preservação e a importância delas 

para o agro ecossistema, de maneira sucinta, dinâmica e de fácil compreensão. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O projeto NEAPIS (Núcleo de Estudos em Apicultura no Semiárido) foi 

desenvolvido pelos alunos e docentes do IFRN- Campus Ipanguaçu, ministrando 

palestras e aulas com o intuito de contribuir com a ampliação do conhecimento acerca 

da importância das abelhas e o papel que elas desenvolvem na sociedade. No IFRN- 

Campus Ipanguaçu foram executados minicurso e aulas práticas visando proporcionar 

um conhecimento básico sobre a vida das abelhas e o papel delas no ecossistema, manejo 

do apiário e os seus respectivos produtos. As ideias das palestras, ações e minicurso 

foram constituídas pelo NEAPIS a partir de estudos e análises na literatura que deram 

embasamento sobre o grande potencial e resultados da atividade apícola na região 

Semiárida do Brasil. Outras ações foram realizadas no ambiente externo do Campus, 

como escolas e comunidades próximas ao IFRN. O NEAPIS buscou levar todo o 

conhecimento de forma dinâmica e de fácil compreensão para todas as faixas etárias. 

Foram ministradas palestras nas comunidades Luzeiro e na Agrovila Picada, 

ambas situadas na zona rural do município de Ipanguaçu/RN. Na comunidade Luzeiro, 

a palestra foi ministrada no turno matutino do dia 29 de maio de 2019, ao ar livre, e 

contou com a participação de aproximadamente 30 alunos do ensino infantil da Escola 

Municipal Professor Antônio Leandro de Lima Júnior, juntamente com os professores, 

pais e alguns agricultores. Os seguintes temas foram abordados: bem-estar das abelhas, 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

florada apícola, predadores, produtos, equipamentos e organização da colmeia, com o 

uso de cartazes com o conteúdo escrito e ilustrações que fossem possíveis de garantir a 

compreensão de todos os presentes. 

Na Agrovila Picada, em 5 de novembro de 2019, foi realizada uma palestra para 

os alunos do 7° ano sobre “A Importância das Abelhas para a Sociedade” na Escola 

Nelson Borges Monte Negro, que possui um público aproximado de 260 alunos com 

turmas do 1° ao 9° ano do ensino fundamental. Nesta ação, foi realizada a apresentação 

de um vídeo sobre as culturas agrícolas que sofrem com ausência da polinização das 

abelhas. Logo após, em aula expositiva, foi dado destaque à importância das abelhas 

para o equilíbrio do ambiental, com ênfase no seu papel na polinização das plantas 

nativas e cultivadas e, por fim, foi aplicada uma atividade para fixar o conhecimento dos 

alunos acerca do assunto abordado. 

Figura 1: Palestra na Agrovila Picada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NEAPIS (2019). 

Foi realizado no IFRN- Campus Ipanguaçu uma aula prática, no dia 18 de 

outubro de 2019, sobre captura, vistoria e manejo de colmeias, dirigida pelo NEAPIS, 

com a participação dos membros do projeto e alunos. Na oportunidade, foi efetuada a 

captura de enxames instalados em setores da Fazenda-Escola do Campus e orientação 

de quais equipamentos são necessários para desempenhar essa atividade e as suas 

técnicas de manuseio. 

Para encerrar as ações do projeto, durante a SEMAGRO (Semana de Meio 

Ambiente e Agroecologia), no IFRN – Campus Ipanguaçu, foi ministrado um 

minicurso pelos bolsistas do projeto com o tema “As Abelhas e o seu Papel na 
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Natureza”. Os participantes inscritos eram provenientes de diversas escolas da região, 

assim como alunos do Campus, com inscrição previamente realizada no evento. O 

minicurso foi ofertado no turno vespertino e dividido em dois momentos. No primeiro 

momento, foi abordada a temática através de uma aula expositiva, que tratou de pontos 

como a vida das abelhas, seu papel para o equilíbrio ambiental, algumas espécies 

existentes na nossa região, os seus respectivos produtos e os principais predadores. No 

segundo momento, foi realizada uma visita à Casa do Mel para apresentação de alguns 

materiais, equipamentos e utensílios aplicados às atividades apícolas, dentre eles a 

estrutura de uma colmeia e o processo de beneficiamento do mel. Os participantes 

adquirir 

conhecimentos relevantes quanto a importância das abelhas, como elas vivem, o 

beneficiamento de seus produtos e como funciona a atividade apícola no IFRN- 

Campus Ipanguaçu. 

 

CONCLUSÕES 

O resultado foi gratificante, mesmo com as dificuldades para realização das 

ações e a redução do público alcançado, comparado ao planejado. Apesar disso, o 

projeto conseguiu um alcance satisfatório, tendo em vista que os beneficiados tiveram 

uma grande aceitabilidade dos conteúdos abordados, em especial pela diversidade de 

ações e métodos aplicados. 

Além disso, foi observado que as ações despertaram o interesse do público para 

a Apicultura e preservação das abelhas, considerando a procura aos membros do 

NEAPIS daqueles participantes das ações, em busca de aprofundamento sobre os temas 

abordados. 

Para que o projeto venha ter resultados mais satisfatórios em outras edições, se 

faz necessário corrigir o espaço de tempo entre as ações para que seja possível alcançar 

um maior público com a proposta do projeto. 
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ADVERSIDADES CAUSADAS PELO COVID-19 EM SALA DE AULA- SOB A 

PERSPECTIVA DE PIBIDIANOS 

        

Maria Graciele da Silva1; Alenberg Aquino da Silva2; Ana Clara Leopoldo de Araujo 3 

                       

INTRODUÇÃO 

As problematizações causadas pelo covid-19 no âmbito escolar vêm ocasionando 

alguns prejuízos aos estudantes tais como: evasão dos discentes em relação ao material 

de estudo e aos momentos síncronos, como também, dificuldades para se organizar uma 

rotina de estudos. Segundo Conceição et al. (2020) “Além dos desafios até então 

observados nesse contexto excepcional de trabalho, dividi-lo em um espaço 

exclusivamente doméstico tornou ainda mais relevante a problematização [...].” Dessa 

maneira, o questionamento desenvolvido foi, como os bolsistas do PIBID (Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) na Escola Estadual Monsenhor Honório 

atuantes nas séries do segundo ano, poderiam contribuir com um método que melhorasse 

o engajamento desses alunos nas aulas? Assim, chegou-se à hipótese que através da 

observação da participação dos alunos nas aulas síncronas e assíncronas, seria possível 

analisar métodos que auxiliariam a aprendizagem e a participação dos discentes nas 

devidas aulas, métodos esses que serão testados com os alunos posteriormente. Portanto, 

o trabalho tem por objetivo, fazer com que os alunos participem mais ativamente das aulas 

síncronas e assíncronas, logo favorecendo uma metodologia interativa que melhore a 

participação desses discentes nos devidos momentos de aprendizagem.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

            A presente pesquisa se configura como qualitativa, através de um estudo de caso, 

sobre a intervenção do PIBID na Escola Estadual Monsenhor Honório, na busca de 

minimizar problemas causados pelo covid-19, especificamente no ensino-aprendizagem. 

Foi pensado em alguns métodos que melhorassem a participação dos alunos nas aulas 

seguintes como: estimulá-los a trazerem curiosidades a respeito do tema da disciplina, 
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para assim gerar uma melhor compreensão e estímulo para questionamentos durante as 

aulas, pois, foi visto durante os dois momentos síncronos junto a eles que, alguns alunos 

não interagiram com a professora diante da explicação sobre a disciplina. Era objetivo 

também, ensiná-los a construírem mapas mentais para um melhor entendimento do 

assunto. Além disso, foram pensados em alguns jogos didáticos, porém, a maioria deles 

eram entre dois ou mais integrantes, e não condizia com a realidade atual de pandemia. 

Logo, foram realizados dois encontros síncronos com os educandos, nos quais foram 

compartilhadas informações a respeito de atividades de ciências naturais para tirar 

dúvidas sobre as disciplinas de biologia, física e matemática. Nesse encontro, os alunos 

participaram mais da aula, mas, já no segundo encontro, para o qual foi preparada uma 

aula para eles sobre a temática do sono, apenas quatro discentes ficaram até o fim da 

apresentação, não tendo nenhuma participação oral. Desse modo, foi preciso observar 

como esses alunos poderiam se motivar a aplicar mais conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais em momentos de aula, pois como citado anteriormente, 

alguns alunos não interagem durante a aula, sendo que talvez, sintam vergonha de se 

posicionar, então, trabalhar conteúdos atitudinais iria ajudar intensamente nessa 

perspectiva, e também, tratar esses outros assuntos, incentivando-os a exercitar a leitura 

e aprender definições de palavras.  

O desenvolvimento das atividades do PIBID nesse período de pandemia de covid-

19, processou-se com dificuldades, pois além do distanciamento afetivo e falta de 

condições adequadas para acompanhar as aulas, vieram também as desmotivações, dessa 

maneira ao se iniciar às aulas por plataformas de ensino remotas, já houve prejuízo. 

Assim, só será possível auxiliar os alunos mantendo o distanciamento, e nesse contexto, 

a troca de conhecimentos, aluno/pibidiano, infelizmente, torna-se muito limitada, alguns 

exemplos que podem ser citados, são os dois encontros que foram realizados com os 

alunos da E. E. Monsenhor Honório, das segundas séries, pela plataforma Google meet, 

nos quais  a ausência dos discentes a esse momento foi quase integral, pois nem todos os 

alunos têm condições de adquirir  suporte de estudo remoto para acompanhar as aulas em 

geral,  e também o estado não oportuniza a eles auxílios específicos para aquisição de 

materiais, como, por exemplo, o IFRN que concedeu aos seus discentes uma estrutura 

remota emergencial viabilizando o estudo, o que gera um número de ausências bem 
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consideráveis, que é o caso da E. E. Monsenhor Honório da cidade de Pendências/RN. 

Portanto, o que os pibidianos e muitos outros profissionais do ensino vêm passando 

envolve em grande parte essas adversidades sociais. Não se sabe ainda o porquê de muitos 

alunos não participarem das aulas. E um fato que se torna bem desmotivante é quando os 

pibidianos e professores preparam toda a aula e dedicam um devido tempo para aquele 

assunto, aprendem e também elaboram uma melhor metodologia para aplicar em aula, e 

os alunos não se encontram presentes, ou não ficam até o fim da aplicação do conteúdo, 

alguns porque a conexão é instável e outros saem propositalmente, esse fato foi mais 

pertinente na aula que foi preparada para eles com a temática: Como entender e melhorar 

o meu sono? Esse foi o segundo contato com os alunos da escola Monsenhor, o qual 

aconteceu no dia 23 de fevereiro de 2021 (Imagem. 01), sendo a primeira experiência de 

aula e infelizmente, a interação via Google meet com as classes não foi efetiva, assim 

como da primeira vez, no dia 10 de novembro de 2020 (Imagem. 02), em que alguns 

alunos não se sentiram muito à vontade nas situações abertas para questionamentos, 

dúvidas e curiosidades. No entanto, nesse primeiro encontro houve mais interações, 

alguns alunos até abriram a câmera para falar e no segundo encontro somente quatro 

alunos ficaram para aula. E mesmo que essa não seja a melhor alternativa para se 

relacionar com os alunos, ao mesmo tempo, se torna o método mais eficaz para se engajar 

a eles, através do ensino remoto emergencial tendo em vista o contexto pandêmico.  

Imagem 01: Apresentação da primeira aula com a temática. Como entender e melhorar o meu sono? 

 

 

Fonte: Própria (2021). 
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Imagem 02: Dia de se apresentar aos alunos e discutir a melhor forma de abordagem para suas 

atividades. 

 

 

Fonte:  Própria (2020). 

 

CONCLUSÕES 

            Embora dadas as circunstâncias atuais por divergência da pandemia do covid-19, 

os alunos da E. E. Monsenhor Honório, pibidianos e professores assim como todo o 

mundo, está se moldando a esse “novo normal”.  Portanto, a vivência que o PIBID 

oportuniza em sala de aula é de suma importância, pois traz diversos conhecimentos e 

trocas, aos quais nesse momento busca-se alcançar todos esses aspectos de forma remota, 

infelizmente irá se perder muito conhecimento, quanto ao ensino-aprendizagem, de 

maneira que o processo de adaptação dos pibidianos como futuros professores em sala de 

aula, acontecerá em um momento mais tardio, no entanto, estarão mais adaptados e mais 

preparados para situações parecidas no futuro, sendo um ponto positivo, em todo esse 

contexto.  
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ASPECTOS RELEVANTES DO DESENVOLVIMENTO DA INTELIGÊNCIA 

EMOCIONAL NA INFÂNCIA: OBSERVAÇÃO DE CINCO PILARES EM UMA 

CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN 

 
Gioconda Maria Medeiros Azevedo1, Kaline Gonzaga Barboza2, Edilma da Costa Freire3 

            

INTRODUÇÃO 

Sabemos que a criança como ser único, na sua integralidade, precisa se 

desenvolver em vários aspectos, desde o cognitivo ao aspecto ligado ao seu corpo físico, 

e também naquele que denominamos “emocional”. Por muito tempo, a preocupação com 

o estudo da relação entre as emoções das crianças e o seu desenvolvimento como 

indivíduo foram deixadas em segundo plano, em virtude deste ser um tema relativamente 

novo na ciência que estuda o universo infantil. Entretanto, o aumento na divulgação das 

pesquisas científicas ligadas à infância popularizou a noção que a chamada “inteligência 

emocional” precisa ser desenvolvida ainda na infância, e que esse processo pode ser mais 

bem conduzido de uma forma consciente, da mesma forma que já se sabe que o 

desenvolvimento de um corpo físico saudável se dá através de uma boa alimentação e 

prática de exercícios constantes e que as faculdades cognitivas se ampliam por meio de 

estímulos gerais e específicos, que podem ser direcionados ou não. Paralelamente, os 

estímulos emocionais que desenvolvem a criança acontecem em diversos ambientes, 

como o familiar, o escolar e/ou o clínico. 

 Portanto, o que essas pesquisas atuais fazem é nos chamar a atenção para essa 

importante noção do que podemos chamar de “desenvolvimento integral do ser”, que 

considera não só o desenvolvimento físico e cognitivo da criança, também leva em 

consideração o seu bem-estar e desenvolvimento emocional, o equilíbrio entre o corpo e 

a mente infantis, visando tornar as crianças e futuros adultos em indivíduos capazes de 

“processarem” os acontecimentos cotidianos, sejam eles positivos ou negativos, de forma 

a não se abalarem além do considerado psicologicamente saudável em seu dia a dia, na 

realização dos seus planos futuros, no seu convívio social e familiar, e na autoestima da 
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criança. Estímulos conscientes e direcionados criam nas crianças a consciência emocional 

capaz de lidar com acontecimentos diversos sem que haja danos ou abalos psicológicos 

traumáticos, construindo aos poucos no infante essa inteligência de tipo emocional capaz 

de articular seus sentimentos diante de situações adversas. Segundo Mendes (2014), 

“Antes de mais nada, é preciso ter em mente que uma criança emocionalmente saudável 

não é aquela que não chora, tampouco se frustra ou se irrita, mas aquela que aprimora, 

constantemente, a compreensão sobre as próprias emoções”. 

Os primeiros estudos publicados sobre o tema da Inteligência Emocional (a qual 

nos referiremos a partir daqui pela abreviação “I.E”) ocorreram na década de 90 (noventa) 

pelos psicólogos Salovey e Mayer, que, segundo Gonzaga & Monteiro (2011), definiram 

essa inteligência como “a capacidade do indivíduo de monitorar os sentimentos e as 

emoções dos outros e os seus, de discriminá-los e de utilizar essa informação para guiar 

os próprios pensamentos e ações”. Baseadas nesses pesquisadores, as autoras 

Woyciekoski & Hutz (2009) também escreveram acerca da definição de I.E, as quais 

classificaram como “a habilidade de monitorar as emoções e sentimentos próprios e dos 

outros, discriminá-los e utilizar essas informações para orientar pensamentos e ações”. 

 Pensando nesse tão interessante tema, o qual se faz presente na prática clínica da 

psicologia e psicopedagogia, bem como na prática de muitos pedagogos no ambiente 

escolar, o nosso trabalho intenta somar aos demais como fonte de pesquisa e divulgação 

da Inteligência Emocional Infantil, objetivando elucidar cinco pontos-chave que são 

relevantes para o desenvolvimento de tal habilidade, sendo eles os Vínculos afetivos e 

efetivos; Autoestima; Resiliência; Frustrações; e Brincadeiras. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 A observação dessa pesquisa se deu em uma unidade educacional de pré-escola, 

que denominamos de Centro de Referência de Educação Infantil (CREI), da Rede 

Municipal de João Pessoa, em que acompanhamos uma criança com deficiência, sendo 

esta diagnosticada com Síndrome de Down, aqui identificado por José4, com idade de 05 

(cinco) anos. José encontrava-se em uma sala com a presença de mais 15 (quinze) 

crianças, uma professora e uma “cuidadora para crianças especiais”; a sala aula tinha uma 

 
4 Nome fictício dado ao aluno com o objetivo de omitir a sua identidade. 
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infraestrutura adequada e arejada, com presença de materiais pedagógicos diversificados 

e boa interação da professora com as crianças; o CREI, apesar de não muito grande, 

possuía área recreativa, brinquedos externos e estímulos visuais apropriados 

pedagogicamente. Nós, pesquisadoras, buscamos avaliar cinco pilares da Inteligência 

Emocional, sendo eles: Vínculos afetivos e efetivos; Autoestima; Resiliência; Frustração; 

e Brincadeira, nos cinco dias que passamos durante todo o turno da manhã que nos foi 

reservado para esta pesquisa, autorizada pela gestora do CREI. 

I. Vínculos afetivos e efetivos: necessidade dos pais participarem da vida dos filhos, 

dedicando-lhes tempo e atenção, a fim de que sua ausência não seja causa de mal-

estar e atraso no desenvolvimento da inteligência emocional da criança. O que foi 

constatado, de forma regular, em relação aos pais de José, principalmente da mãe 

que estava diariamente na unidade indagando e acompanhando a evolução do 

filho, bem como, por duas vezes na semana, o pai comparece também para 

conversas com os profissionais da unidade.  

II. Autoestima: neste “pilar”, surge a necessidade dos pais ensinarem, através do 

próprio exemplo, a correta medida dos elogios, que parabenizam mais a boa ação 

do que o ego da criança. Isto constituiria uma autoimagem saudável da criança, 

que não a torne vulnerável e dependente de elogios. Durante a observação na 

unidade, constatou-se um equilibrado diálogo positivo dos pais para com José, 

elogiando a criança quando os profissionais relatavam pequenos avanços, sendo 

necessário uma observação mais diária e no ambiente familiar para constatar, bem 

como um maior tempo de observação na própria unidade.  

III. Resiliência: aqui os pais e os professores devem incentivar a inciativa própria da 

criança em superar problemas, cooperar e interagir com os colegas a fim de 

resolvê-los e manterem uma atitude otimista enquanto o fazem. Constatou-se um 

incentivo constante da professora e cuidadora nesse quesito não só com José, mas 

também com toda a turma, sempre incentivando a inclusão de todos no grupo. 

IV. Frustração: mesmo as experiências negativas são parte integrante do 

desenvolvimento emocional saudável das crianças. Por isso, não só os pais devem 

saber confortá-las com realismo quando elas se frustrarem como eles mesmos 

terão de dizer não à criança, criando-lhe um senso crítico através da proibição. 
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Pilar ainda em desenvolvimento no aluno, José ainda se retraia quando seus 

desejos não eram atendidos; os profissionais o deixavam sozinho por alguns 

minutos, porém a olharem de longe, e, em seguida, conversavam rapidamente com 

ele e o traziam para junto do grupo maior. 

V. Brincadeira: por fim, o lazer é o meio pelo qual a criança se relaciona e é inserida 

no meio social que a cerca. Ela deve brincar à vontade para desenvolver suas 

várias competências, entre elas a inteligência emocional. Este momento mais livre 

ocorria no horário da saída, enquanto as crianças aguardavam os pais, havia 

momentos de isolamento espontâneo e outros de acompanhar-se com poucas 

crianças, porém se observou que José buscava o grupo, quando interessado e era 

bem aceito, bem como em momentos de isolamento buscava brinquedos e ali 

interagia com sua imaginação.    

 

CONCLUSÕES 

Como dito, torna-se de grande interesse e utilidade ao pedagogo à compreensão de que, 

esta I.E., pode ser, através dos estímulos apropriados, aprendida, estimulada e 

desenvolvida, desde a mais tenra idade, e que é benéfico que pais, psicólogos e pedagogos 

estejam atentos e preparados para atuar da forma mais deliberada e esclarecida que 

puderem no cotidiano desses menores a fim de lhes maximizar o bem-estar emocional e 

auxiliar no desenvolvimento desse tipo de inteligência. Um dos meios pelos quais isso 

pode ser alcançado é o de ensinar a criança a aprender a sentir, entender e interpretar suas 

próprias emoções, bem como a compreender as emoções das demais crianças, 

desenvolvendo nelas a qualidade comumente chamada de “empatia”, que faculta à criança 

o saber se colocar na posição do outro. No entanto, nos alerta Souza (2018): “[...] ser 

considerado inteligente emocionalmente é algo que requer tempo e dedicação. É preciso 

trilhar caminhos e estratégias conscientes, ter em mente que não existem fórmulas prontas 

e compreender o ser humano como um ser pluridimensional”. 
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DESCONSTRUINDO A INVISIBILIDADE FEMININA EM SALA DE AULA  

          

Raquel Viana dos Anjos1; Izac de Sousa Belchior2; Glaucimara Alves da Costa Vieira3 

            

INTRODUÇÃO 

Ao longo da história da humanidade as mulheres tiveram seus direitos negados 

pela estrutura patriarcal existente em nossa sociedade. Foram impedidas de estudar, votar, 

trabalhar fora do lar, escolherem seus parceiros e em muitos casos, mesmo enfrentando 

desafios e conquistando grandes feitos em suas épocas, acabaram sendo invisibilizadas 

e/ou apagadas pela história. Neste relato de experiência apresentamos uma atividade 

desenvolvida ao longo do mês de março do ano de 2019, mês em que comemoramos o 

dia 08 de março - o dia internacional da mulher, com estudantes pertencentes a três turmas 

do 2º ano do ensino médio integrado ao técnico nos cursos de Administração, 

Agropecuária e Agroindústria, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Piauí – IFPI Campus Uruçuí. A escola, e em especial a disciplina de sociologia são 

espaços em que podemos dialogar sobre temas interdisciplinares e desconstruirmos ideias 

cristalizadas pelo senso comum e construirmos novas possibilidades de atuação como 

cidadãos. 

Como metodologia adotamos o trabalho coletivo de discussão em sala de aula 

sobre a evolução histórica da conquista dos direitos das mulheres e a importância da Lei 

Maria da Penha no combate à violência contra a mulher, seguido de pesquisa documental 

e na internet executada pelos estudantes e sob orientação dos docentes envolvidos com a 

atividade e por fim a construção de um mural e exposição na escola de personalidades 

femininas históricas, suas conquistas e contribuições para a sociedade. Os objetivos desta 

ação foram discutir gênero e o papel ocupado pelas mulheres na sociedade, questionar as 

ações de invisibilidade e apagamento propagado contra mulheres na ciência e na história, 

“desnaturalizar” para as adolescentes, a ideia de que só homens podem ocupar os espaços 

de poder e que são capazes de grandes feitos e discutir com os jovens a importância de 
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uma sociedade que se assuma feminista e compromissada com a lutas das mulheres e a 

preservação de suas vidas e direitos.  

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

No exercício proposto em sala de aula por ocasião da comemoração do dia 08 de 

março como dia internacional da mulher, buscamos questionar o processo de 

invisibilização e apagamento da contribuição de mulheres para a história e para a ciência, 

além da discussão sobre desigualdade de gênero e violência contra a mulher. O contexto 

de desenvolvimento da atividade na disciplina de sociologia do 2° ano se insere no campo 

de trabalho sobre movimentos de mulheres e relações familiares, onde discutimos sobre 

o papel de mulheres dentro da sociedade patriarcal, gênero, desigualdade social e 

violência contra a mulher (ARAUJO et al., 2016). Os docentes das disciplinas de 

Geografia e Língua Portuguesa também participaram da atividade trazendo a temática 

para as suas áreas de atuação e contribuindo com a discussão dentro de suas aulas de 

maneira multidisciplinar, não se limitando apenas a um dia, mas mantendo um 

cronograma de ações ao longo do mês de março. Ao passo que nas aulas de geografia os 

estudantes puderam conhecer mais sobre o contexto geopolítico de direitos das mulheres 

em outros países pelo mundo, nas aulas de língua portuguesa a lei nº 11.340, 

popularmente conhecida como lei Maria da Penha, foi trabalhada em sua história e 

aplicabilidade juntamente com obras ficcionais sobre a temática de violência contra a 

mulher. 

Para alcançarmos os objetivos já descritos, dividimos a ação em três etapas. Na 

primeira etapa foram trabalhados de maneira teórica o conceito de feminismo, aqui 

trabalhado sob a ótica de Adichie (2015), para quem ser feminista consiste na “[...] pessoa 

que acredita na igualdade social, política e econômica entre os sexos”, trazendo também 

as considerações feitas por Akotirene (2019) quanto a importância de refletirmos o 

feminismo numa perspectiva da interseccionalidade, para quem as estruturas do racismo, 

capitalismo e cisheteropatriarcado atuam de distintas formas sobre mulheres brancas e 

mulheres negras.  

Na segunda etapa os estudantes foram orientados a pesquisarem em livros e na 

internet sobre a vida de mulheres e suas contribuições no campo da ciência, política, 
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educação, saúde, artes dentre outras áreas e apresentarem em sala aos demais colegas de 

turma. Buscamos aqui quebrar a ideia de que só os homens possuem lugares de destaque 

e importância no desenvolvimento da humanidade. O desafio central de trabalhar esta 

proposta em sala de aula está na busca por desvendar o papel feminino na construção do 

conhecimento, e de acontecimentos históricos importantes questionando as ações de 

invisibilidade (TEDESCHI, 2007) e apagamento (MULLER, 2019) da participação das 

mulheres. É importante dizermos que este movimento de invisibilidade e apagamento das 

mulheres na história ocorre por interesse do patriarcado que reserva às mulheres o lugar 

da casa, da constituição do lar e da família, pregando ainda o controle sobre seus direitos 

reprodutivos, usos e adestração de seus corpos (MULLER, 2019), mas também por uma 

conduta androcêntrica do pensamento educacional e do pensamento científico 

(TEDESCHI, 2007).  

Na terceira etapa os estudantes compartilham com os demais colegas da turma 

suas descobertas e após as apresentações dentro da sala de aula, confeccionamos um 

mural na parte externa da sala onde todos os estudantes da escola terão acesso ao 

conteúdo, bem como servidores da instituição. Publicizamos a um público maior os feitos 

e descobertas destas mulheres e os estudantes podem ainda falar para os demais colegas 

de outras turmas sobre suas experiências de pesquisa. 

 

Figura 01: Registro do mural externo 2º ano Administração. 

 

Fonte: Própria (2019). 
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CONCLUSÕES 

Acreditamos que o desenvolvimento desta atividade proporcionou aos estudantes 

a possibilidade de questionar as construções sociais dos papéis de gênero em nossa 

sociedade conhecendo mais sobre personalidades femininas importantes para a história 

da humanidade, “desnaturalizar” a ideia de que as mulheres só se interessam por assuntos 

domésticos, problematizar a invisibilidade e apagamento das mulheres de fatos e questões 

históricas importantes e combatermos a violência contra a mulher através da educação, 

informação e respeito  a luta das mulheres por direitos iguais. 

Destacamos ainda outro fato interessante, nomes importantes como Dandara, Nise 

da Silveira, Marie Curie, Joana D’arc, Malala e Dilma Rousseff, lembrada como primeira 

presidenta do Brasil, foram muito citados, mas dividiram espaço com nomes de mulheres 

ditas “comuns”.  Houve um movimento de estudantes que também citaram suas mães, 

avós e tias como mulheres importantes e fortes por se destacarem, em suas interpretações, 

como chefes da família, empreendedoras, universitárias, líderes comunitárias, 

apresentadas pelos seus por terem alcançados feitos tidos como importantes dentro do 

cotidiano, mas que passam despercebidas pela maioria. Essa aproximação demonstra que 

o exercício de reconhecimento da importância da mulher em nossa sociedade deve ser 

constante, atentando também para a ideia de que essas “mulheres comuns” citadas que 

orgulham seus filhos representam heroínas acessíveis dentro de um sistema opressor e 

patriarcal.     
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PIBID E PRP NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES: UM RELATO 

AUTOBIOGRÁFICO SOBRE SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A 

CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE 

 
Tamerson Bispo Santos1; Lívia de Jesus Vieira2 

            

INTRODUÇÃO 

 O processo de formação docente constitui uma etapa de fundamental importância 

para a construção da identidade do futuro profissional licenciado. Nesse sentido, o 

presente trabalho busca trazer um relato autobiográfico da experiência de dois 

licenciandos em biologia enquanto ex-bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) e, atualmente, bolsistas do Programa de Residência 

Pedagógica (PRP). Para isso, foram enfatizadas as principais vivências e entrelaces 

relacionados com estes Programas, em associação com o processo de construção da 

identidade e saberes docentes. 

Diante disso, após, aproximadamente, dois anos imersos em Programas de 

fomento à formação docente (PIBID e PRP), é perceptível aos licenciandos a 

compreensão de que a sua identidade docente encontra-se em um processo de formação 

privilegiado, visto que, mesmo ainda durante a graduação, o PIBID e o PRP colaboram 

intensamente para a constituição da identidade profissional.  Isso acontece devido às ricas 

experiências vivenciadas pelos estudantes participantes desses Programas, o que 

proporciona ao licenciando o conhecimento do ambiente escolar, e toda sua estrutura e 

dinâmica, antes mesmo de sua imersão nos estágios obrigatórios, no caso do PIBID. 

Diante disto, Neri e Júnior (2020) destacam a importância do PIBID e PRP como políticas 

públicas para a formação inicial de professores, ressaltando as oportunidades e vantagens 

que tais Programas exercem para uma formação de professores mais articulada. 

Não obstante, o PRP também tem seu importante papel nesse processo, já que um 

dos seus objetivos é propiciar aos estudantes um contato mais direto com a sala de aula, 

visando aprimorar a prática docente dos licenciandos e, consequentemente, contribuir 

 
1 Licenciatura em Biologia, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), 

tamerson.gon@gmail.com  
2 Licenciatura em Biologia, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), liviabiol@gmail.com  

mailto:tamerson.gon@gmail.com
mailto:liviabiol@gmail.com
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também nesse constante processo da formação identitária do futuro professor. 

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 Apesar de suas peculiaridades, tanto o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) quanto o Programa de Residência Pedagógica (PRP) 

apresentam em comum algo que é de fundamental importância para uma formação 

docente de qualidade: o contato com a educação básica, sua estrutura e dinâmica. No caso 

do PIBID, Programa que concentra-se atualmente em contemplar a formação de 

licenciandos na primeira metade da graduação, tem-se como um de seus objetivos, 

fomentar a formação docente e, segundo o Art. 3° do Decreto DECRETO Nº 7.219, que 

regulamenta o PIBID: “VI - contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias 

à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 

licenciatura” (BRASIL, 2010). Por outro lado, o PRP busca contribuir para a formação 

de licenciandos que já estejam na segunda metade da graduação, tendo como um dos 

princípios essenciais do Programa, promover a imersão do licenciando na sala de aula da 

educação básica, visando aprimorar sua formação prática e, ao mesmo tempo, conceber 

ao licenciando um processo formativo mais integrado (entre a teoria e a prática) e de 

qualidade, por meio das habilidades e competências essenciais para sua vida profissional 

(BRASIL, 2018).  

Portanto, diante desta íntima e recíproca relação entre os Programas de fomento à 

formação docente (PIBID e RPR) e a qualidade na formação dos licenciandos, é 

inevitável não pensar-se na identidade docente e sua constituição diante dessa trajetória. 

Afinal, como nos aponta Pimenta (1999), é necessário na formação docente inicial, que 

os licenciandos desenvolvam pleno conhecimento, atitudes e valores essenciais para 

construção de seus respectivos saberes-fazeres profissionais, por meio das adversidades 

e diferentes situações que a educação os colocam, cotidianamente.   

Por isso, o presente trabalho constitui-se de um relato autobiográfico de dois 

licenciandos em biologia, ex-bolsista do PIBID e, atualmente, Bolsistas Residentes do 

PRP. Assim, a metodologia adotada para coletar e obter os dados e informações 

apresentados neste trabalho, será o relato destes licenciandos, por meio de suas vivências 

e saberes adquiridos ao longo destes Programas. Destacamos, ainda, que para melhor 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.219-2010?OpenDocument
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formalizarmos o trabalho e apresentarmos os relatos, adotaremos os termos “Licenciando 

A” para o licenciando do sexo masculino e “Licencianda B” para a licenciando do sexo 

feminino.  

Deste modo, os licenciandos afirmam, antes de qualquer coisa, que o PIBID e o 

PRP serviram como uma espécie “ponta-pé” inicial no processo de constituição da 

identidade docente, sendo o PRP uma continuidade desse processo, servindo como uma 

autoafirmação da escolha profissional como futuros professores e professoras. Ambos 

entraram no Programa no PIBID antes da primeira metade da graduação; e, no PRP, na 

segunda metade. Segundo eles, antes do PIBID, ainda havia muitas incertezas acerca 

desse universo de possibilidades e realidades que é a educação. 

Sobre o PIBID, o Licenciando A afirma: “Nada melhor que poder retornar à 

Educação Básica Pública, de onde saí! Mas, dessa vez, para poder contribuir e aprender, 

enxergando-me como um futuro profissional que brevemente poderá contribuir 

efetivamente para uma Educação Básica Pública e de qualidade”.  Ainda, de acordo com 

o Licenciando A, as vivências com os professores supervisores e demais atividades 

desenvolvidas ao longo do Subprojeto, serviu de “ensaio” para sua formação inicial, uma 

vez que ele acredita que os contatos constantes com os demais professores regentes e com 

os educandos, serviram para perder a timidez, melhor se expressar e compreender a 

importância do professor ter uma posição excepcionalmente profissional para vencer as 

adversidades que o cotidiano escolar impõe.  

 Não obstante, ao definir as contribuições do PRP na sua formação e sua identidade 

enquanto futuro professor, ele classifica como uma continuidade. Para ele:  

Estar em um ambiente rodeado de outros professores, onde constantemente 

discutimos e também vivenciamos a prática docente, é um privilégio para 

qualquer licenciando que preza sua formação. Talvez, se não fosse tais 

Programas de fomento à formação docente, eu teria muito mais dificuldades 

de me situar ao chegar nos Estágios Supervisionados (LICENCIANDO A).   

 

 Por outro lado, a Licenciando B também expressa suas percepções. Assim, sobre 

o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, ela diz:   

As diversas atividades desenvolvidas pelo projeto do PIBID contribuíram 

expressivamente para minha formação profissional, permitindo, ainda durante 

a graduação, a vivência de experiências variadas relacionadas às atividades 

escolares. Além disso, a interação com a orientadora e as supervisoras, 

profissionais da educação que atuam há décadas na área, corroboraram para 

nossa formação, nos auxiliando sobre como aprender a ser professor e, 
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consequentemente, ensinar, o que é crucial para minha identidade como futura 

professora (LICENCIANDA B). 

 

Para ela, durante a vivência escolar no período do estágio PIBID, foi possível a 

compreensão da importância do professor, sempre que possível, buscar diferentes 

metodologias de ensino e aprendizagem para diversificar as aulas e melhor se relacionar 

com os educandos, o que, segunda ela: “[...] Torna evidente a necessidade de habilidades 

e competências múltiplas por parte do docente, e que devem ser desenvolvidas de acordo 

com as necessidades de cada conteúdo ou turma”.   

Enquanto, sobre o PRP, ela nos afirma: "A Residência Pedagógica é uma 

experiência que permite a continuação do contato com os estudantes da educação básica, 

possibilitando a adoção de metodologias aprendidas e aplicadas durante o estágio do 

PIBID”. Além disso, a estudante afirma que o PRP tem sido muito útil para o 

conhecimento e desenvolvimento de medidas e estratégias interessantes para a realização 

do Ensino Remoto, que tem ocorrido durante este período de isolamento social, em 

decorrência da crise sanitária imposta pela COVID-19. Por isto, segunda ela, o Programa 

de Residência Pedagógica também está sendo extremamente importante para sua 

formação e desenvoltura, enquanto futura docente de Ciências e Biologia.  

 

CONCLUSÕES 

Diante dos relatos expostos pelos licenciandos, é inconcebível pensarmos em 

Programas de formação à docência como o PIBID e PRP, e não enxergarmos a 

importância destes no processo de constituição da identidade docente na formação inicial 

dos licenciandos. Apesar de, neste caso, os relatos partirem de licenciandos ainda no 

primeiro módulo do PRP, eles já compreendem os impactos positivos das vivências e 

aprendizados no Programa, uma vez que assumem e aceitam que estão em constante 

formação, aprimorando seus aprendizados e conhecimentos e, consequentemente, 

constituindo sua identidade e acumulando saberes que serão de grande valia para o 

exercício da docência.  
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LUGAR, COTIDIANO E INFORMAÇÃO NO ENSINO DE GEOGRAFIA  

 

Famara de Souza Lemos       

      

INTRODUÇÃO 

O temor mundial diante de uma pandemia e o isolamento social como meio de 

minimizar o contágio, a suspensão de atividades presenciais e a obrigatoriedade da 

imersão coletiva em plataformas virtuais de ensino, nesse momento a complexidade das 

relações entre o global e local se expuseram, evidenciando que no jogo multiescalar dos 

fenômenos contemporâneos o lugar, o cotidiano e a informação são elementos essenciais 

aos estudos geográficos. 

A trajetória da Geografia como ciência se encontra envolta em discussões teóricas 

e práticas, que a desafiam a articular o saber espacial as dimensões do ensino. Através de 

estratégias que viabilizem a formação do sujeito, estimulando a construção de raciocínios 

geográficos em uma sociedade que tende a virtualização. Objetos, ações e sujeitos 

conectados em rede, de maneira que a dinâmica entre o local e global se configuram uma 

abordagem das questões que problematizam e explicam a (des)organização do espaço.  

A existência humana, por natureza geográfica, como afirmou Eric Dardel (2011), 

se encaminha perpetuamente aos movimentos e encontros do corpo no mundo, 

construindo as experiências no contato com os lugares, alimentando um modo de sentir, 

perceber e conhecer. Uma trama de relações se tece na experiência cotidiana, nela se 

inserem diferentes redes mundiais que repercutem na esfera local, com ações que 

transversaliza a vivência e possuem uma importância na compreensão do mundo, 

marcado pela globalização com o poder de disseminação de informações via Internet; as 

dinâmicas e os conflitos populacionais; a urbanização e suas relações com a vida cotidiana 

local; as contradições da produtividade agrária mundial e brasileira. Esses temas trazem 

discussões e se fazem presentes nas plataformas virtuais de acesso aos discentes, como 

as redes sociais e os portais de notícias. O encontro cotidiano com essas redes de 

informações possibilita leituras, interpretações e significações sobre a realidade 

geográfica dos fenômenos, colocando-os enquanto sujeito ativos da aprendizagem, na 

medida em que há as suas relações de existência no lugar, entendido como lócus de 

aproximação com o vivido/experimentado, apresentam objetos e ações resultantes de 
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processos globais.  

O conceito de Lugar evidencia o modo como o mundo, as vivências e as relações 

sociais se concretizam (CALLAI, 2002). Envolvem o corpo cercado por informações 

virtuais que dizem sobre o mundo, pelas afetações das dinâmicas sanitárias que 

atravessam continentes e se manifestam no cotidiano. Este jogo multiescalar foi o ponto 

de partida e de chegada no ensino de Geografia no contexto de pandemia de Covid-19.  

Autores como Dardel (2011) e Merleau-Ponty (1999) orientam um horizonte 

teórico de reflexão sobre geograficidade, corpo e lugar. As relações do período técnico-

cientifico e informacional na globalização são refletidas por meio de Santos (2008). A 

ação cartográfica e o impulso geográfico do mapeamentos da realidade (SEEMANN, 

2003) guiaram as estratégias na prática docente.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O percurso aqui descrito relata a construção das aulas de Geografia com os alunos 

do segundo ano de Eletrotécnica no Instituo Federal do Rio Grande do Norte do campus 

João Câmara. A escolha pelas temáticas contemporâneas na construção de aulas teve 

como finalidade estabelecer diálogos da realidade com temas presentes no currículo, 

estabelecendo relações entre Lugar, Cotidiano e Informação.  

A organização institucional na retomada do ensino remoto no formato de módulos 

possibilitou uma verdadeira imersão pela concentração das aulas em 10 encontros 

síncronos e uma carga horária assíncrona superior repleta de leituras, vídeos e atividades. 

A metodologia da sala de aula invertida orientou o planejamento, na prática houve a 

necessidade de realização de aulas expositivas dialogadas no intuito de estabelecer 

aberturas e interligações com o material previamente acessados pelos discentes.  

 Tal dinâmica exigiu um recorte de temas e conteúdos, que apesar da subdivisão, 

construíram ao longo das semanas uma compreensão da realidade geográfica. As 

estratégias metodológicas se basearam nos recursos midiáticos como matérias de jornais 

online, fotografias, pinturas, mapas, reportagens e séries especiais disponíveis no 

Youtube. O envolvimento ativo dos discentes, especialmente nas suas respostas as 

atividades com questões subjetivas, as produções de mapas e textos, além da produção de 

mídias como podcasts e vídeos.  
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Os temas seguiram a sequência didática: 1) Geografia na era da informação; 2) 

Conflitos populacionais; 3) Vida nas cidades; 3) O espaço agrário brasileiro. Faz-se 

essencial ressaltar que de modo transversal foram discutidas as transformações 

decorrentes das dinâmicas espaciais e socioeconômica no Rio Grande do Norte, em 

especial na região do Mato Grande onde se localizam seus municípios de moradia e 

vivência cotidiana.  

Os encontros, iniciais teve como tema “Geografia na era da informação”, por 

tratar-se de conteúdos que necessitavam de contextualização histórica sobre os conflitos 

geopolíticos desencadeados pelas guerras e disputas ideológicas do século XX. Com a 

intenção de incitar os discentes em seus estudos assíncronos foi lançado o primeiro 

desafio: a produção de um vídeo ou podcast sobre conflitos geopolíticos durante a Guerra 

Fria. A exibição do resultado revelou o esforço de pesquisa em fontes de informação 

seguras, um comprometimento com o entendimento dos conflitos e suas reverberações na 

atualidade, sobretudo no contexto de reorganização geopolítica de uma nova des-ordem 

geográfica mundial (HAESBAERT, PORTO-GONÇALVES, 2006).   

Para estabelecer conexões entre a fase informacional do capitalismo e o meio 

técnico-científico-informacional, marcado pelas intensas transformações tecnológicas 

com acelerados fluxos e redes, realizamos uma discussão sobre o ideário de um mundo 

global que segundo Santos (2008, p. 17) se apresenta: “O mundo tal como nos fazem vê-

lo: a globalização como fábula; o mundo tal como ele é: a globalização como 

perversidade; o mundo como ele pode ser: uma outra globalização. ” Os discentes 

refletiram sobre essas ideias, numa reflexão sobre as fabulações imagéticas de um modo 

de vida utópico no mundo marcado pelas desigualdades sociais da economia capitalista. 

Do ponto de vista da perversidade, o surgimento de novas doenças como a atual pandemia 

revela uma face preocupante do resultado das interações local/global. Por outro lado, 

Santos (2008) propõe a busca de uma globalização mais humana marcada pela 

sociodiversidade, da cultura popular e das mobilizações via redes sociais em coletivos de 

movimentos teóricos, artísticos e sociais da sociedade contemporânea.   

O tema dos estudos demográficos foram os “Conflitos populacionais” essa 

discussão colocou em cena: de um lado a fome; do outro a produção de alimentos. Esses 

pontos embasaram as teorias demográficas que suscitaram estudos matemáticos e 
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movimentos políticos-ideológicos com o intuito de estabelecer o controle populacional. 

Associado a isto, há o cenário do crescimento natural e a transição demográfica, nos 

países desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos, somado ao papel que esses países 

desempenham na economia global e seus rebatimentos no desenvolvimento social, 

qualidade de trabalho e vida. A crise humanitária dos refugiados pelo mundo trouxe 

questões que perpassam pelos direitos humanos e os complexos fatores sociais que 

promovem os deslocamentos forçados, principalmente os conflitos étnicos-religiosos e 

territoriais. Nessas aulas o recorte temporal de 2015/2020 das manchetes, fotografias e 

matérias de jornais online expuseram a dramática migração, agravada diante da pandemia 

com fechamento de fronteiras para contenção do vírus.  

Sobre “A vida nas cidades” retomamos a discussão inicial da globalização 

apresentando as cidades mundiais como produto das relações de produção, sobretudo 

industriais e empresas que realizaram uma dispersão geográfica nas escalas locais e 

globais, o cotidiano evidencia numa ida ao mercado o modo como grandes 

conglomerados comandam o consumo da alimentação ao vestuário. Em relação as cidades 

brasileiras as pinturas de Tarsila do Amaral, a literatura de João Cabral de Melo Neto, a 

música de Nação Zumbi e Chico Science expôs na linguagem artística os processos de 

industrialização e urbanização no país, nas paisagens expostas nas fotografias passado e 

presente dão a ver a marca das desigualdades na composição do Brasil. Para refletir sobre 

os processos, problemas e desafios nos municípios da região do Mato Grande, os 

discentes construíram projetos de pesquisa a partir de uma leitura e interpretação da 

realidade local com base em fontes de pesquisa como o IBGE e suas percepções enquanto 

cidadãos. 

Finalizando nosso percurso problematizamos a fome e o “Espaço agrário 

brasileiro”. A produção do agronegócio caracterizado pelos latifúndios, uso de 

biotecnologias e políticas agrícolas atuam no financiamento dos complexos 

agroindustriais, como a fruticultura irrigada no território potiguar evidenciando que os 

investimentos produtivos para o mercado externo geram lucratividade empresarial. Por 

outro lado, há estrutura social, a agricultura familiar e os povos indígenas e quilombolas 

sentem efeitos potencializados da ausência de políticas públicas eficientes. Nesse debate 

a série “Você sabe de onde vem a sua comida?” produzido pelo Greenpeace brasil 
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possibilitou a interpretação das relações entre o mundo globalizado e a produção de 

alimentos, o consumo e o modo de vida urbano. As reflexões dos discentes, considerando 

seus lugares de moradia em áreas rurais ou cidades pequenas, somou ao debate suas 

experiências locais sobre a agricultura familiar associada aos saberes da terra numa 

perspectiva agroecológica entendida como trilha alternativa e sustentável na produção de 

alimentos, garantindo a segurança alimentar, emprego, renda e permanência no campo.  

 

CONCLUSÕES 

Os encontros síncronos e assíncronos revelam os caminhos percorridos na 

construção de leituras e interpretação sobre o mundo, entre a dimensão espacial dos 

fenômenos e o ensino de Geografia se encontram nos lugares, ponto de partida dos 

sujeitos envoltos em informações reais e virtuais. A experiência desta prática docente 

expressa a importância da interligação do conhecimento geográfico nas complexas teias 

relacionais dos processos globais e suas manifestações entre o Eu e o mundo.  
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DISCUSSÕES SOBRE AS INFLUÊNCIAS DAS REDES SOCIAIS ON-LINE NA 

FORMAÇÃO DAS JUVENTUDES: AÇÕES DA SEMANA DE PREVENÇÃO 

AO SUICÍDIO NO ENSINO MÉDIO - MODALIDADE NORMAL 
          

Adriana Leite de Andrade1 

            

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por finalidade relatar uma experiência de prática docente 

realizada no ano de 2019 com uma turma de terceira série do curso Normal de nível 

médio. Buscou-se na sequência de atividades promover diálogos sobre as influências das 

redes sociais on-line na formação das juventudes, visando despertar o pensar crítico dos 

formandos ante a cultura digital. O relato refere-se a ações desenvolvidas na semana de 

prevenção ao suicídio em uma unidade escolar pública situada no interior do Estado do 

Rio de Janeiro. Os estudantes, enquanto jovens e futuros docentes da educação básica, 

participaram da seguinte forma: assistiram a um longa-metragem; por meio de uma roda 

de conversa, discutiram sobre as questões éticas apresentadas no recurso audiovisual com 

a mediação do professor; reuniram-se em grupo para ler o texto base de prevenção ao 

suicídio e se organizaram para uma apresentação em forma de seminário. As discussões 

foram relevantes, pois permitiu aos estudantes expor suas dúvidas e relatos referentes à 

temática de forma acolhedora e possibilitou uma análise crítica das representações no 

mundo virtual por intermédio do letramento digital crítico.   

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O relato a seguir apresenta uma pesquisa de cunho qualitativa de mestrado em 

Educação, realizada em uma instituição que oferece o curso Normal em nível médio no 

interior do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio de um estudo de caso. A formação 

docente de nível médio, também conhecida como curso Normal, ainda é admitida pelo 

artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96.  

Durante o ano de 2019, na semana do “Setembro Amarelo”, desenvolveram-se 

ações que visavam a prevenção ao suicídio. Muitos docentes realizaram atividades na 

escola e em suas respectivas salas de aula, tais como: palestras, discussões e outros. Além 

disso, a pedido dos formandos, que cursam a terceira série do curso de formação de 
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professores, organizou-se uma sequência de atividades associadas ao uso das tecnologias 

digitais, tema desenvolvido na pesquisa de mestrado. 

A princípio, houve uma resistência por parte da professora, posto que muitas 

tarefas estavam sendo realizadas e, para evitar um acúmulo, foi proposto aos estudantes 

dois momentos de realização das atividades. No primeiro momento, realizado durante as 

aulas da disciplina de Práticas Pedagógicas e Iniciação à Pesquisa (PPIP), houve a 

exibição de um filme sobre a temática, seguido de uma roda de conversa. Já no seguinte, 

foi feita a leitura de um texto em grupo que trouxe aos estudantes fundamentos sobre à 

prevenção do suicídio para suas futuras salas de aula e para o próprio saber que seria 

apresentado posteriormente em forma de seminário para o restante da turma. 

O longa metragem “O vendedor de sonhos”, adaptação do livro de Augusto Cury, 

lançado no Brasil no ano de 2016, foi escolhido por expor a situação em que a personagem 

Júlio César, interpretado por Dan Stulbach, tenta o suicídio, sendo impedido, no entanto, 

por um mendigo chamado de “Mestre” (César Trancoso). Durante uma hora e trinta e oito 

minutos, os vinte e três educandos assistiram ao recurso audiovisual, se emocionaram e 

tomaram notas das questões que seriam debatidas. 

Utilizou-se o filme como um elemento provocador, que pudesse exemplificar 

questões que ocorrem no cotidiano, visando sensibilizar os estudantes diante das situações 

explicitadas. Conforme Lévy (1999, p.79) o filme, mesmo sendo considerado uma 

tecnologia que não oferece muitas possibilidades aos interlocutores, não os tornam seres 

passivos, pois permite a “possibilidade de apropriação e de personalização da mensagem 

recebida”. Nesse caso, analisar o contexto em que se deram as duas tentativas de suicídio 

e trazer o pensar crítico para suas próprias vidas.  

Durante a roda de conversa, pediu-se que os telespectadores expusessem suas 

impressões sobre o filme e algumas questões foram pontuadas. Destacou-se a conciliação 

entre os aspectos familiar e profissional, a capitalização dos “sonhos”, a ausência e 

presença nos relacionamentos interpessoais e as relações éticas no mundo profissional. 

Ademais, em outro momento, foi enviado para os estudantes de forma virtual o 

texto base denominado “O guia da intersetorial de prevenção do comportamento suicida 

em crianças e adolescentes”, produzido em 2019, pela “Comitê Estadual de Promoção da 

Vida e Prevenção ao Suicídio do Estado do Rio Grande do Sul / Comissão da Criança e 
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do(a) adolescente” e, em seguida, foi solicitado a turma que se organizassem em grupos 

para as tarefas do segundo dia da semana do “Setembro Amarelo”. 

Durante a realização da segunda etapa, estagiários do curso de Pedagogia foram 

observar a aula de PPIP, de tal forma, que a sala abarcou muitos participantes: a 

professora; três estagiários do curso de Pedagogia e vinte e três educandos que, conforme 

a proposta, se organizaram em grupos e fizeram a leitura do material. Cada grupo se 

responsabilizou por debruçar-se em um dos tópicos dos textos, a saber: “Entenda melhor”, 

que trouxe explicações sobre o tema, estatísticas dos casos de suicídios no Brasil e a 

influências da mídia social no comportamento suicida; “Saúde”, “Educação”, 

“Assistência social”, “Segurança pública” e “Conselho tutelar”, os quais versaram sobre 

instruções para cada área citada e seus profissionais. 

A professora fez uma explanação sobre a dinâmica, que tinha por objetivo 

compartilhar com a turma o texto em estudo em forma de seminário para que os 

estagiários pudessem compreender a importância do momento. Cada grupo poderia 

utilizar diferentes técnicas de exposição. 

O primeiro grupo apresentou o tema e, como provocação, a docente perguntou se 

algum educando já teria experiência com o suicídio e fez-se um silêncio ensurdecedor. 

Durante a explanação, os futuros professores explicaram o texto conforme seus 

entendimentos, relatando suas experiências de forma emotiva. Percebia-se uma postura 

empática nos interlocutores durante a apresentação dos seminários. Sempre que 

necessário foi feita uma breve intervenção do professor no sentido de auxiliar os 

estudantes que faziam a exposição oral. 

Os estagiários também contribuíram com suas experiências e fizeram perguntas 

aos formandos. Nos relatos, os estudantes abordaram as influências que sofrem ao 

interagirem nas redes sociais on-line, enquanto jovens. Destacaram que na internet “tudo 

parece ser muito perfeito” e que, diante dessas representações, se sentem cobrados, às 

vezes, infelizes. Alguns relataram, inclusive, que se sentem depressivos e fazem uso de 

medicação e/ou contam com ajuda especializada. Um dos motivos da frustração, segundo 

os alunos, dá-se em função do “ideal de perfeição” que se apresenta na cultura digital e 

da realidade em que se vive presencialmente. 

Os jovens têm por características agrupar-se buscando pertencimento e 
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identificação entre os pares. No entanto, cabe ressaltar, conforme Dayrell e Jesus (2016, 

p. 3) que “é fundamental situá-los como sujeitos socioculturais”, as juventudes têm suas 

singularidades que, muitas vezes, se chocam com o que é imposto pela mídia como 

“padrão”, no que se refere à estética, ao consumo, ao trabalho e aos relacionamentos.  

Outros estudantes se posicionaram contrários à exibição nas redes sociais on-line. 

Neste momento, as interações efervesceram e foi relevante mostrar que todos se sentem 

impactados diante do mundo virtual que, embora não esteja presente fisicamente, nos faz 

agir em função da cultura digital. Recorre-se à Lévy para conceituar o virtual como “toda 

entidade ‘desterritorializada’, capaz de gerar diversas manifestações concretas em 

diferentes momentos locais determinados, sem, contudo, estar ela mesmo presa a um 

lugar ou um tempo em particular”. (LÉVY, 1999, p. 47). Ademais, ressalta-se a 

necessidade de uma formação para além do uso instrumental das tecnologias digitais, 

tanto para atuar no meio virtual, como para lecionar futuramente. 

Durante a exposição das instruções às referidas áreas de atuação, os debates foram 

direcionados às possibilidades e às limitações dessas. Muitos exemplos foram dados de 

atendimentos a situações de tentativas de suicídio e de formas de auxiliar àqueles que 

passam por adversidades, foram citados grupos de ajuda coletiva, participação em 

instituições religiosas e tratamento especializado. 

As sequências de atividades foram avaliadas pelos participantes como positivas 

para a formação docente crítica diante da cultura digital. 

 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que na formação docente de nível médio, que abarcam as juventudes, 

é imprescindível que se discuta sobre a formação crítica ante a cultura digital. Pois, 

enquanto futuros professores, os mesmos precisarão fazer uso das tecnologias digitais na 

educação básica e ainda para sua formação no que se refere ao pensar crítico. Em suma, 

os letramentos digitais, inclusive o crítico, fazem-se necessários na formação docente.   
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REPRESENTATIVIDADE E ENSINO REMOTO: POSSIBILIDADES DE 

REPRESENTAÇÃO DESCRITIVA E SUBSTANTIVA NO ENSINO MEDIADO 

PELA TELA 
          

Anastacia Cristina Monteiro André1 

            

INTRODUÇÃO 

Impossibilitados de ocupar normalmente as salas de aula devido ao 

distanciamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus, professores e 

estudantes precisaram, forçadamente, ajustar-se ao ensino remoto. Esta mudança 

repentina exigiu que não apenas o currículo formal passasse por adaptações, mas também 

o currículo oculto, que é dado informalmente, no dia a dia da escola, nas relações entre 

os atores sociais envolvidos. Um dos elementos pertinentes tanto ao currículo formal – 

que toca o cumprimento das leis 10.639/2003 e 11.645/2008 – quanto ao currículo oculto 

diz respeito à representatividade negra. 

Embora teóricos de diferentes alinhamentos ideológicos apontem limites quanto 

à representatividade, entendida aqui como a “participação de minorias em espaços de 

poder e prestígio social, inclusive no interior dos centros de difusão ideológica como os 

meios de comunicação e a academia.” (ALMEIDA, 2019, p. 109), esta pode ter um papel 

importante ao abrir espaço para que as reivindicações de grupos minoritários sejam 

repercutidas, além de derrubar as construções históricas e sociais que colocam minorias 

raciais em lugares subalternos na sociedade. 

Estudos mostram que a presença de professores negros pode diminuir a 

probabilidade de os estudantes negros e de baixa renda abandonarem os estudos no Ensino 

Médio, além de aumentar suas chances de cursarem o Ensino Superior (GERSHENSON 

et al., 2017). Assim, percebe-se que a identificação racial do professor pode ser um 

marcador significativo para a redução das desigualdades educacionais em termos 

demográficos. 

Diferencia-se a representação descritiva da representação substantiva: a primeira 

seria um reflexo das características identitárias do grupo representado, e a segunda, um 

reflexo das ideias que atendem a este grupo (PITKIN, 1967; JOHNSON III, 2000). Esta 

 
1 Especialista em Educação das Relações Étnico-Raciais no Ensino Básico, Colégio Pedro II; Professora da 

rede pública do estado do Rio de Janeiro, SEEDUC, anastaciacmandre@gmail.com 

mailto:anastaciacmandre@gmail.com


II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

última categoria de representação se aproxima da noção de representatividade sociológica 

(BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998), embora se reconheça que tanto as 

políticas de presença quanto as políticas de ideias devam caminhar juntas para uma efetiva 

representação dos grupos sociais (PHILLIPS, 2001). 

Sendo assim, este relato de experiência tem o objetivo de descrever uma sequência 

de aulas realizadas no âmbito disciplina de Sociologia, no contexto do ensino remoto da 

Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro baseado na plataforma Google Classroom, 

com turmas da primeira série do Ensino Médio, que busca propor métodos e materiais 

pertinentes ao ensino da temática racial, ao mesmo tempo em que procura oferecer 

alternativas de representatividade descritiva e substantiva aos estudantes, diante da 

impossibilidade da presença física em tempos pandêmicos. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Devido às dificuldades de acesso a dispositivos e a uma conexão de internet de 

boa qualidade, bem como o tempo disponível para estudo, que nem sempre coincide com 

o horário oficial das aulas presenciais, no lugar de videoconferências, que exigem 

disponibilidade síncrona, ambiente adequado e conexão de internet mais potente, esta 

proposta utilizou vídeos publicados na plataforma on-line YouTube, de duração curta (até 

quinze minutos) e com linguagem acessível ao grande público. 

Os vídeos foram postados ao longo de cinco aulas, acompanhados de material 

escrito complementar aos temas dos vídeos, salvo em formato PDF, elaborado pela 

própria professora das turmas, que poderia ser impresso e organizado como uma apostila, 

copiado no caderno do aluno ou salvo na memória de seu dispositivo. De maneira 

intercalada, foram feitas avaliações através de formulários da própria plataforma Google 

Classroom. 

Foram apresentados vídeos de/sobre diferentes intelectuais negros, a saber: 

Alberto Guerreiro Ramos, cuja teoria coloca o negro na centralidade da constituição 

identitária do brasileiro e serve como ponto de discussão sobre a temática da identidade 

nacional em contraposição a teorias do branqueamento e da democracia racial 

(PENSADORES, 2019); Silvio Almeida, com sua compreensão do racismo enquanto 

fenômeno estrutural e diretamente relacionado às esferas da política, da economia e da 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

   

 

ideologia (O QUE, 2016); Kabengele Munanga, que versa sobre raça, racismo e etnia e a 

importância da dimensão simbólica e do olhar sobre a história dos negros a partir de um 

ponto de vista que não o da escravidão para que novas perspectivas possam ser 

visualizadas e concretizadas (KABENGELE, 2019); Lélia Gonzalez, intelecutual que 

levanta a discussão sobre o problema da identificação racial no Brasil devido ao estigma 

que recai sobre os negros (O QUE, 2020); e Adilson Moreira, que desenvolve a noção de 

racismo recreativo e mostra como ela está naturalizada não apenas nas relações do 

cotidiano, mas também no sistema de justiça brasileiro (RACISMO, 2016). 

Segundo Arroio, Diniz e Giordan (2005), o uso de recursos audiovisuais pode 

melhorar o trabalho docente e valorizar o aluno como sujeito no processo de ensino e 

aprendizagem. Contudo, segundo os autores, um material, por si só, não irá gerar 

mudanças de comportamento ou promover a apreensão imediata dos conteúdos por parte 

dos estudantes; é necessário que o professor se aproprie destes conteúdos e aja como 

facilitador deste processo de aprendizagem. 

É fundamental, portanto, que o professor compreenda o papel da 

representatividade e adote uma linha teórica através da qual os conteúdos sejam 

organizados de forma coesa. Por isso, o planejamento das aulas teve como fio condutor a 

compreensão do racismo sob a perspectiva estrutural, conforme descrita por Almeida 

(2019). A este autor, se somaram as contribuições dos demais intelectuais mostrados nos 

vídeos, os quais não necessariamente discutiram o assunto sob esta perspectiva, mas cujo 

ponto de vista crítico sobre o senso comum das relações raciais no Brasil enriquecem o 

debate. Priorizou-se apresentar, sempre que disponível, as ideias informadas diretamente 

pelo intelectual em questão, o que atende tanto os aspectos descritivos quanto 

substantivos da representação.  

 

CONCLUSÕES 

Esta experiência de ensino remoto indica que, no contexto pandêmico, as 

plataformas digitais de vídeos, como o YouTube, oferecem uma gama de possibilidades 

a docentes e discentes. Ao dialogar na linguagem dos jovens, os vídeos puderam despertar 

interesse nas aulas, conforme indicam os acessos às aulas de Sociologia informados pela 

Equipe Diretiva do colégio (de 15 a 20 alunos, um número aquém do desejável, mas acima 
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da média e consistente com a participação nas avaliações bimestrais na plataforma Google 

Classroom). Os vídeos proporcionaram, além da possibilidade de representação 

descritiva através das imagens de pessoas negras ocupando lugares de intelectualidade, a 

representação substantiva, já que os intelectuais selecionados buscam o desvelamento do 

racismo presente nas relações e fenômenos sociais naturalizados como parte da 

normalidade da vida. Assim, o professor, ao se apropriar dos conteúdos, poderá orientar 

e direcionar, ainda que remotamente, a utilização destes materiais, associando os 

componentes emocional e lúdico na construção de uma educação antirracista. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA NO PIBID: LIESAFRO E O ENFRENTAMENTO AO 

PERÍGO DE UMA HISTÓRIA ÚNICA. 

 
Domenica de Campos Antonio 26; Maria do Rosário Ferreira Soares27 

            

INTRODUÇÃO 

O objetivo deste relato de experiência é compartilhar a vivência do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID), da Licenciatura Interdisciplinar em 

Estudos Africanos e Afro-brasileiros, presente na Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 

em São Luís, campus Cidade Universitária Dom Delgado. O projeto foi realizado no COLUN 

– Colégio Universitário da UFMA entre os anos de 2018 e 2019, e foi intitulado “Ciências 

humanas, interdisciplinaridade e estudos africanos e afro-brasileiros no enfrentamento ao 

perigo de uma história única”, com a proposta de transitar entre as areas de história, sociologia 

e geografia numa perspectiva de confronto ao eurocentrismo e com olhar direcionado as 

questões africanas e afro-brasileiras. 

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-brasileiros, surgiu com 

intuito de atender a demanda da Lei. 10.639-03 que trata sobre a obrigatoriedade de ensino de 

história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Art. 26A da Lei de Diretrizes e Bases - 

Lei 9394/96. “Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, 

torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.”  

Especialmente em um estado, como o Maranhão, cuja população é 

predominantemente negra (preta e parda), faz-se mister dar continuidade a ações que 

visem à promoção da diversidade nos espaços acadêmicos e escolares e que enfoquem 

as histórias, sociedade e culturas de África, bem como os movimentos sociais e 

histórico que conectam África ao Brasil. (BARBOSA, 2018, p. 227). 

 

As reuniões periódicas com a Coordenação de projeto deram início às atividades do 

PIBID e foram idealizadas como um momento de troca de saberes entre professor e bolsistas. 

O alinhamento de objetivos foi debatido e efetuado, sendo que um dos principais, era pensar 

em uma bibliografia que fosse na contramão do padrão eurocêntrico e criar um conjunto de 

atividades a serem implantadas na escola-campo. 

A inserção no ambiente da escola foi realizada no início do período letivo, com 

ambientação, participação das reuniões com os professores e conselhos de classe. A primeira 

intervenção realizada foi no debate sobre prevenção do suicídio e da depressão, composta 

 
26 Lic. Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-brasileiros, UFMA, domenica.campos@discente.ufma.br 
27 Lic. Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-brasileiros, UFMA, maria.rfs@discente.ufma.br 
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apenas pelo corpo docente da escola. Convém observar que foi colocada pelos bolsistas, a 

perspectiva dos malefícios psicossociais que o racismo pode acarretar aos jovens em formação. 

Após ser definido com coordenação, professor preceptor e bolsistas, o calendário de 

atividades compunha, inicialmente, dois eixos principais para além do acompanhamento das 

aulas, o CINE COLUN e a elaboração de materiais didáticos e intervenções, que resultariam 

em uma visita dos estudantes ao Quilombo Santa Rosa dos Pretos, localizado em Itapecuru 

Mirim - Maranhão.  

O CINE COLUN abrangia todos os projetos de PIBID existentes na escola e sempre 

propunha rodas de conversas após a exibição dos filmes, com o objetivo de incentivar e 

valorizar a participação dos alunos. A escolha do filme era intercalada entre os programas de 

Educação Física, Sociologia e Estudos Africanos, o que contribuía para sua diversidade. Pelos 

bolsistas de Estudos Africanos, foi preferível optar por filmes que possibilitassem uma 

discussão em torno das relações étnico-raciais, problematização do racismo, construção da ideia 

de raça e desigualdade de gênero. Entre esses “Race”, “Estrelas além do tempo” e a animação 

“Aya Yopoungon” que fala sobre as relações de gênero na sociedade marfinense, relações 

geracionais e a desconstrução da ideia que possuímos de sociedade dos Estados africanos. 

             As atividades de elaboração de materiais pedagógicos, possibilitavam integração e 

familiarização dos bolsistas com a vivência dos professores no ambiente escolar. O resultado 

eram pequenas intervenções realizadas durante a aula sempre assessoradas pelo professor. A 

temática sobre Quilombos e Reinos africanos foi pensada como uma preparação para o trabalho 

de campo a ser realizado no Quilombo Santa Rosa dos Pretos, porém, em função dos cortes de 

verbas destinada a este e outros programas a viagem não pode ser realizada. 

Figuras 1 e 2: Visita técnica no Quilombo Santa Rosa dos Pretos
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Fonte: Própria (2019). 

Convém lembrar que as atividades preparatórias para o trabalho de campo já 

haviam sido iniciadas quando foi informado sobre o cancelamento da viagem. Segundo a 

Secretaria de Estado Extraordinária de Igualdade Racial – SEIR, no Maranhão existem 

1.121 comunidades quilombolas, das quais 483 tem a certificação da FCP e que 69 

comunidades foram certificadas no ano de 2020. Apesar dos dados serem expressivos, 

muitos alunos demonstravam não ter conhecimento algum do que seria uma comunidade 

quilombola, a intervenção proposta abordava aspectos sobre conceitos estruturantes do 

quilombo e sua história, cultura, e religiosidade, dando ênfase no processo de resistência 

que cada quilombo existente representa. 

Na reunião de responsáveis, foi apresentado o planejamento da viagem e uma 

síntese da intervenção anteriormente realizada. Muitas questões foram levantadas sobre 

preocupações de alguns pais em relação à visita e a atuação dos bolsistas funcionou como 

um plantão de dúvidas para que houvesse total esclarecimento. Por unanimidade, a 

preocupação maior era a visita à Tenda Nossa Senhora dos Navegantes, um terreiro de 

tambor de mina presente na comunidade, muitos se afirmaram evangélicos e disseram 

não se sentirem confortáveis com esse momento da visita, reflexo da falta de 

conhecimento, que indiretamente, leva a práticas como o racismo religioso. Felizmente, 

devido ao preparo e paciência dos bolsistas para conversar particularmente com cada 

responsável, as dúvidas foram sanadas e todos os alunos conseguiram receber autorização 

para a viagem. 

 

CONCLUSÕES 

             Evidentemente a experiência do PIBID é transformadora em diversos aspectos. 

Tratando-se da Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-brasileiros, foi 

a primeira participação no programa. Os desafios de ser um curso novo e que propõe um 

projeto político pedagógico revolucionário foram, nessa primeira experiência, o ponto de 

partida para a desconstrução de uma história única e para a construção e produção de 

novas perspectivas, no que diz respeito a uma proposta de ensino mais justa no que tange 

às ciências humanas.  

              Muitos alunos relataram se sentir inspirados pelas atividades que foram 
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realizadas, chegando até a demonstrar interesse em optar por estudos africanos como 

formação futura. Esse reconhecimento, sem dúvidas, é reflexo do trabalho que foi 

realizado com muito empenho e dedicação. Cada etapa do projeto que foi concluída é um 

passo dado rumo ao enfrentamento do currículo eurocêntrico. 
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MESA-REDONDA ON-LINE COMO ATIVIDADE PEDAGÓGICA 

POTENCIALIZADORA DO DIÁLOGO COM A CIÊNCIA NA GRADUAÇÃO 

EM GESTÃO DESPORTIVA E DO LAZER 
          

Normando Jurema dos Santos Junior1 Dayvyd Lavaniery Marques de Medeiros2 

            

INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a reflexão sobre uma experiência na 

disciplina de Leitura e Produção do Texto Acadêmico do curso de Tecnologia em Gestão 

Desportiva e do Lazer, doravante GDL, do IFRN. Essa disciplina é introdutória no curso 

e ofertada ainda no primeiro período, trazendo a compreensão da utilização linguística na 

esfera acadêmica e o estudo dos gêneros textuais que a integram.  

As atividades da disciplina aconteceram em modelo remoto, em virtude do avanço 

da pandemia da COVID-19, e contaram com dinâmicas para facilitar a aprendizagem dos 

discentes, e, em duas oportunidades, foram convidados professores com expertise nos 

assuntos ministrados (a professora Dra. Kadydja Nascimento do Campus do IFRN, 

trazendo conhecimentos acerca das relações da área de GDL com a ciência para auxiliar 

na produção do gênero discursivo projeto de pesquisa, e, em outro momento, o professor 

Dr. Marcelo Sibaldo, Professor Adjunto e do Programa de Pós-Graduação em Letras da 

Universidade Federal de Pernambuco UFPE, que apresentou e discutiu sobre a 

importância da escrita acadêmica para a divulgação da ciência). Para Bakthin (2000, p. 

294), “O diálogo, por sua clareza e simplicidade, é a forma clássica da comunicação 

verbal.” Então, neste relato trataremos da experiência vivenciada com esse diálogo como 

potencializador das discussões acerca do que é fazer ciência por meio do gênero 

discursivo mesa-redonda. 

Este relato trata-se, então, de uma partilha de experiência acerca desses momentos 

e de sua importância para a reflexão sobre a compreensão da linguagem científica e sua 

complexidade, bem como a importância de facilitar o entendimento da Ciência, e de se 

ter uma escrita acadêmica objetiva e clara que possa viabilizar a pesquisa na área de GDL, 

proporcionando, dessa forma, um espaço para o diálogo com os estudantes e trazendo 

significado tanto na vida acadêmica quanto como seres pensantes e cidadãos. 

 
1 Tecnologia em Gestão Desportiva e do Lazer, IFRN, normandjr@gmail.com 
2 Professor e Língua Portuguesa e Literaturas, IFRN, dayvyd.medeiros@ifrn.edu.br 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA  

As mesas-redondas on-line foram elaboradas com planejamento prévio e descritas 

no cronograma disponibilizado na plataforma do Google Acadêmico, no guia didático da 

disciplina de Leitura e Produção de Textos Acadêmicos, sendo distribuídas em momentos 

e datas distintas, precedidas de propostas de atividades como uma forma de construção 

do conhecimento até chegar ao momento das apresentações e dos debates.   

De acordo com Sodré (2016), o gênero mesa-redonda é considerado um gênero 

oral formal público e serve como um espaço para discussão coletiva entre os participantes 

que podem apresentar posicionamentos distintos ou complementares entre si. É um 

gênero bastante atraente, dinâmico que tem por função esclarecer ou polemizar temáticas 

de interesse público. Apesar de sua formalidade, é possível considerar o gênero mesa-

redonda como flexível uma vez que permite a inserção de outros recursos, dentre eles a 

enquete, ou permite até mesmo envolver os participantes de forma direta por meio da 

interação (perguntas e respostas), entre outras possibilidades de interação. 

Para a mesa-redonda on-line com o professor Dr. Marcelo Sibaldo, os alunos 

foram preparados em atividades anteriores com discussões que iniciaram com o capítulo 

do livro “A Ciência é inumana? Ensaio sobre a livre necessidade” do autor Henri Atlan, 

que trouxe questionamentos relevantes para a compreensão do que é Ciência, da 

proximidade com o leitor, os pontos de vistas e o papel objetivo do pesquisador. Foram 

disponibilizados também textos e vídeos sobre os mitos que cercam o ato de escrever e 

introdução à escrita em que os estudantes foram desafiados a dividirem-se em grupos para 

elaborarem perguntas a serem debatidas com o professor convidado. 

Para Johnson & Johnson (1998, p. 99), 

Os instrutores podem usar grupos formais de aprendizagem cooperativa 

durante a aula, fazendo os alunos se voltarem para o colega mais próximo a 

fim de discutir brevemente uma questão colocada pelo professor ou para 

resumir o que o instrutor acabou de apresentar. Isto focaliza a atenção do aluno 

no material e assegura que os unos vão processá-lo com conhecimento. 

 

O momento com a professora Dra. Kadydja foi importante porque culminou com 

a leitura da construção de um projeto de pesquisa, trazendo aspectos que se relacionam 

com os conhecimentos e as nuances da área de Gestão Desportiva e Lazer, em que os 

alunos tiveram oportunidade de compreender melhor sua área de formação e perceber o 
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andamento da produção científica global e nacional, enriquecendo o debate com os 

aspectos da escrita acadêmica e reflexões sobre o papel do pesquisador de GDL, 

apresentando suas características e peculiaridades.  

Vale salientar que os estudantes tiveram o contato prévio com os assuntos 

abordados em outras atividades propostas na disciplina que permitiram a ampliação de 

questionamentos e debates durante o momento da mesa-redonda. De acordo com Andrade 

et al. (2017), o trabalho pedagógico de modo colaborativo com os alunos deve ter como 

referência uma prática educativa que esteja baseada em um novo paradigma que perceba 

o educando como um ser não-fragmentado, isto é, perceba o aluno em sua totalidade, 

superando a visão fragmentada do conhecimento. 

No dia do encontro com o Prof. Sibaldo, os estudantes foram preparados para esse 

momento, com uma aula prévia, em que foi desenvolvido o tema “Quem somos e o que 

(como e porque) escrevemos?” previamente estabelecido no guia didático da disciplina e 

com conteúdo sobre dicas de orientação de como preparar o ambiente para estudar, os 

mitos que cercam o ato de escrever e os conceitos de introdução à escrita acadêmica 

através de vídeos curtos disponibilizados, bem como a discussão do que seria Ciência e 

as formas de linguagem do conhecimento. Em seguida, os alunos foram orientados a se 

dividirem em grupos de até quatro pessoas e elaborarem uma pergunta por grupo a ser 

apresentada ao professor convidado.  

Essas indagações foram propostas como uma atividade avaliativa via Google 

Classroom e cada grupo teve uma das questões escolhida para ser feita ao convidado no 

dia da mesa-redonda on-line. Leite et al. (2005) afirmam que a tecnologia, aliada a 

experiências de aprendizagem colaborativa, pode potencializar situações pedagógicas em 

que professores e alunos sejam levados a pesquisar, discutir e construir individualmente 

e coletivamente seus conhecimentos. 

 Sendo assim, foi iniciada a apresentação expositiva do professor convidado sobre 

os aspectos e elementos mais relevantes da escrita através de informações que foram 

projetadas no formato de slides. Em seguida, foi aberta a sessão de perguntas e dúvidas 

acerca da importância da escrita e divulgação da ciência. Cada grupo pôde abertamente 

expor seus questionamentos e todos os grupos tiveram suas indagações atendidas de 

forma que o professor convidado e o professor da disciplina dialogavam com a turma e 
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respondiam as questões lidas. Foi respeitado o tempo de duração de aproximadamente 

duas horas, e, em seguida, para consolidar os conhecimentos adquiridos naquele 

momento, foi solicitado o registro através de uma atividade postada no Google Classroom 

por meio de um fórum que levava os estudantes a refletirem sobre o encontro a partir dos 

seguintes direcionamentos: o objetivo da participação do convidado, a relevância das 

discussões para a formação do gestor desportivo e do lazer, e o momento que mais 

chamou a atenção do estudante. 

De acordo com Mattos e Burnham (2007, p. 4), “a verdadeira revolução que está 

ocorrendo no campo da educação on-line é marcada pelo novo papel do professor” que 

possui a missão de ressignificar o processo de aprendizagem, tendo que se apropriar de 

novas formas de interação nas aulas, utilizando seu papel de mediador e facilitador de 

modo que permita o aprendizado de forma interativa. Diante desse contexto, essas aulas 

em formato de mesa-redonda contribuíram significativamente como uma ferramenta 

eficaz na construção coletiva do conhecimento e potencialização da discussão acerca do 

fazer científico. 

 

CONCLUSÕES 

Os debates promoveram reflexões relevantes acerca do diálogo entre a ciência, a 

escrita científica e os paradigmas encontrados na área de GDL para a formação acadêmica 

dos estudantes, por exemplo, a percepção da produção textual dessa área de conhecimento 

em nível nacional e internacional, os paradigmas a serem enfrentados para a produção do 

conteúdo científico, o seu alcance e a importância do entendimento dos pontos de vista 

sobre a definição do que é ciência e sua pluralidade de acordo com os vários tipos de 

ciência existentes. Desmistificou a ideia de que é difícil escrever e que só estudantes ou 

pesquisadores vinculados a alguma instituição de ensino podem desenvolver o 

conhecimento científico. 

Portanto, compreender a importância da elaboração de textos de forma clara e 

simples que promovam uma linguagem comunicativa, não deixem lacunas nem permitam 

interpretações dúbias e com a utilização de termos e palavras da norma culta facilitam a 

compreensão do público-alvo interessado no conteúdo escrito pelo pesquisador e a torna 

mais objetiva. Assim, a escrita acadêmico-científica torna-se uma ferramenta 
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fundamental para o desenvolvimento e a potencialização do aprendizado, principalmente 

nos períodos iniciais da carreira acadêmica. Logo, ações como a mesa-redonda on-line 

potencializam um modelo de aprendizagem que aproxima os alunos envolvidos do mundo 

científico, agregando valor à sua formação como pessoas e pesquisadores, fazendo 

despertar o interesse pela escrita acadêmica – como é o caso, por exemplo, da produção 

deste relato de experiência –, pela Ciência e, no caso dessa disciplina, pela produção 

científica aplicada à GDL, e, consequentemente, possibilitam a transformação da 

realidade atual com a geração de novos conhecimentos e suas relações com a ciência a 

partir do diálogo com os pares. 
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FORMAÇÃO DOCENTE: CONTRIBUIÇÕES DA RESIDÊNCIA 

PEDAGÓGICA AOS DISCENTES DA LICENCIATURA EM INFORMÁTICA 

DO IFRN/CAMPUS IPANGUAÇU 

          

Jailton Marcos de Oliveira1; Francidares Lemos de Macedo2; Charlison Patrick Fernandes da Silva3 

            

INTRODUÇÃO 

Este trabalho foi desenvolvido a partir das experiências vivenciadas pelos 

discentes do curso de Licenciatura em Informática com a chegada do Programa 

Residência Pedagógica ao curso no ano de 2018. Tendo como referência a Portaria nº 38 

de fevereiro de 2018, implementada no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte/IFRN-Campus Ipanguaçu. Assim, em meados de 

abril de 2018 é iniciado no Campus, o lançamento do edital, as inscrições e, chegamos ao 

resultado com a composição do grupo de residentes, dos preceptores e do coordenador do 

programa abrangendo três escolas campos, incluindo o próprio campus Ipanguaçu. 

As experiências descritas neste trabalho tiveram como foco evidenciar as 

experiências dos residentes do curso de Licenciatura em Informática do IFRN-Campus 

Ipanguaçu, bem como a influência mútua entre preceptores e residentes, escolas estaduais 

e o campus. Relataremos durante a escrita do relato as contribuições que o programa 

corroborou para o desenvolvimento da formação como docente, envolvendo o processo 

de ensino e aprendizagem dos residentes. Neste sentido, concordamos com Pimenta 

(1999, p.26) ao enfatizar sobre qual: “[...] o interesse das ciências da educação para as 

práticas? Os saberes sobre a educação e sobre a pedagogia não geram os saberes 

pedagógicos. Estes só se constituem a partir da prática, que os confronta e os reelabora”. 

Pontuamos que a prática docente foi fortemente fomentada durante o Programa 

Residência Pedagógica-RP a partir das experiências advindas com a formação inicial 

proposta pelo programa ao cotidiano da regência na escola campo. Concordando com 

Lima (2004) ao assinar que a atuação do docente se pauta pela mediação do 

conhecimento, este professor não assume um papel de transmissor, mas de mediador que 

oportuniza um conhecimento descentralizado com diversas linguagens. Sendo assim, as 
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3 Licenciatura em Informática, IFRN, charlison.patrick@hotmail.com 
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experiências com o RP propiciaram aos futuros professores possibilidades e vivências 

agregadoras no processo de formação de cada residente, práticas e ações que vão além de 

um estágio curricular. Enfim, por meio das experiências compartilhadas perscrutamos 

possibilidades e desafios vivenciados no Programa Residência de 2018 a 2019.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Após o processo de seleção de bolsistas do programa CAPES, foram iniciadas as 

reuniões com o corpo docente do PRP (Licenciatura em Informática-Campus Ipanguaçu). 

Nessa primeira fase do programa, os residentes foram divididos por grupos e por escolas-

campo, sendo acompanhados por um docente coordenador do programa, por um professor 

da escola-campo nomeado de preceptor e por um professor de área. As escolas-campo 

contempladas além do campus, foram a Escola Estadual Manoel de Melo Montenegro-

Ipanguaçu/RN e a Escola Estadual Poeta Renato Caldas-Assú/RN. O programa RP foi 

desenvolvido em quatro etapas que se complementam.  A primeira fase abrangeu a 

capacitação, a segunda fase é a caracterização e ambientação e por último as etapas da 

imersão e à regência dos residentes na escola-campo e, ao final a elaboração do relatório 

identificando as experiências com o RPP. 

Os momentos de formação foram on-line e em tempo real, alguns grupos 

assistiram à formação coletiva na própria escola campo, em salas organizadas pelos 

preceptores para videoconferências. Na segunda fase, foi a caracterização e ambientação 

nas escolas-campo, aconteceu a partir da apresentação dos residentes ao corpo docente da 

escola. Neste processo, vivenciamos alguns impactos nas escolas, desafiantes e 

provocadores, problemas esses que começavam desde a infraestrutura dos laboratórios a 

dificuldade da atuação dos residentes na matriz curricular de Informática. Seguindo essa 

linha de pensamento da falta de um docente nas escolas-campo estaduais, também foi um 

dos desafios vivenciados pelo grupo. Enfim, não há profissional da Informática e nem tão 

pouco a disciplina de Informática nas escolas-campo estaduais. Então, algumas 

possibilidades encontradas pelos grupos foi a interdisciplinaridade incluindo a 

Informática dialogando com as disciplinas contempladas nas escolas. 

Essa possibilidade da interdisciplinaridade gerou experiências exitosas e 

desafiantes, como bem menciona Freire (1998, p.36-37): “O exercício do bom senso, com 

o qual só temos o que ganhar, se faz no corpo da curiosidade. Neste sentido, quanto mais 
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pomos em prática de forma metódica a nossa capacidade de indagar, mais eficazmente 

curiosos nos podemos tornar”, pensando nisso, utilizamos do bom senso para planejar de 

forma interdisciplinar a regência dialogando constantemente com a informática incluindo 

disciplinas, como a geografia, a matemática, entre outras. 

No decorrer da organização da escrita das experiências enviamos aos residentes 

um questionário desenvolvido e aplicado no Formulário Forms, no qual os residentes 

responderam em formato de questionário perguntas referentes às experiências com o 

programa. A pesquisa foi elaborada com 5 perguntas com alternativas padrões. A 

pesquisa foi respondida por 15 residentes, sendo 8 de sexo feminino e 7 de sexo 

masculino. Na tabela abaixo mostraremos as perguntas e respostas dos residentes: 

 
Tabela 01: Perguntas feitas aos residentes. 

PERGUNTAS SIM NÃO TALVEZ 

Sua participação no PRP atingiu os objetivos do 

programa? 

14 1 0 

Você deseja atuar como docente após a conclusão do 

curso de licenciatura? 

10 0 5 

Em relação a bolsa concedida pelo programa, ela te 

ajudou na sua formação acadêmica? 

13 0 2 

O PRP contribuiu no seu processo de formação para 

uma futura docência? 

15 0 0 

Houve dificuldade em relacionar as disciplinas do seu 

currículo com as disciplinas da educação básica? 

7 5 3 

Fonte: Própria (2021). 

. 

  

Diante das respostas de cada aluno residente, foi possível identificar que o PRP 

representou e contribuiu significativamente na formação acadêmica e profissional de cada 

um. Pois, mesmo diante de todas as dificuldades encontradas no processo, os discentes 

não desanimaram e continuaram firmes pensando em possibilidades e estratégias para 

desenvolver uma boa atuação no programa. 

Relatar sobre interdisciplinaridade é também remeter-se uma série de contextos 

relacionados a educação, como destaca Casali et al (2013) que a interdisciplinaridade é 
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um detalhe importante na formação do docente ao possibilitar possibilidades educativas 

sem recorrer sistemáticas formativas, mas relaciona as práticas e a formação do professor 

com características preocupadas e conscientes. Ao final, a interdisciplinaridade foi 

pensada inicialmente como alternativa e, no decorrer do programa, transformamos as 

dificuldades desde a não oferta da disciplina a falta de docentes de Informática nas 

escolas, em destaque as escolas estaduais. 

 

CONCLUSÕES 

Um dos nossos objetivos apresentados no decorrer do relato foi o 

compartilhamento das experiências exitosas e as contribuições que o programa provocou 

ao grupo de residentes, contribuições desde a prática docente ao compartilhamento de 

saberes para além dos estágios supervisionados. O trabalho iniciou com uma 

contextualização sobre o PRP dialogando com as experiências dos residentes com o 

programa. Para especificação de alguns dados sobre as experiências dos residentes do 

Campus-Ipanguaçu em destaque os licenciados em Informática foram criados pelos 

pesquisadores um questionário, que foi compartilhado com os residentes por meio de um 

formulário. As questões apontadas no questionário foram nortear nossa questão da 

investigação: Quais as contribuições do PRP no processo de formação para uma futura 

docência dos discentes do Curso de Licenciatura em Informática? 

Diante do contexto apresentado, podemos afirmar que foi possível articular teoria 

e prática de forma significativa, dinamizando conteúdos, interdisciplinaridade, 

compartilhamento de saberes e diálogo constante dos residentes, professores de área, 

preceptores e coordenadores. Enfim, essa aproximação tem impactos significativos no 

processo de formação dos licenciados em Informática e toda comunidade escolar 

participante do programa. 
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SOBRE CONSTITUIR-SE PROFESSOR: A (DES)CONSTRUÇÃO DE PONTES 

ENTRE ESCOLA E O ENSINO REMOTO. 

Emanuele Dias Lopes1; Luiz Paulo da Silva Soares.2 

            

INTRODUÇÃO 

Partindo do excerto que abre está escrita, sobre o “deixarmos de ser o que somos”, 

refletimos sobre esta perspectiva a partir do momento que tivemos que nos reinventar 

enquanto professores e nos apropriarmos de questões, que até então não faziam parte de 

nossas realidades no campo educacional, para podermos aproximar o “espaço” presencial 

da sala de aula, migrando para o ensino remoto em função do contexto pandêmico. 

Diante disso, falar sobre a importância da formação continuada é algo que nos 

move, enquanto professores, pois sabemos o quão significativo é o estudo e 

aprendizagem, contemplando, além de informações, orientações e a manutenção de um 

ensino com qualidade. Dessa forma, percebemos a importância da(s) formação(ões) para 

que possamos ter um aporte e suporte no planejamento de nossas aulas que estavam e 

ainda estão ocorrendo no formato remoto.  

Tendo as reflexões acerca das pontes entre a escola e o ensino remoto, nós 

professores da rede pública, tentamos, através dessa escrita, abordar o quão complexo foi 

(e tem sido) essa prática, desde questões atreladas às novas demandas e a quanto se fez 

necessário uma formação continuada que pudesse dar conta desse novo “fazer” aula. 

De início é importante contextualizar nossa realidade 

educacional/institucional.  Somos professores há pouco mais de três anos, lecionamos na 

rede pública de ensino, um na rede estadual trabalhando 40 horas semanais, atuando nos 

anos finais do ensino fundamental e no médio, contemplando um total de vinte e duas 

turmas, e outro na rede municipal, também com uma jornada de 40 horas por semana, 

com unidocência e atuando como alfabetizadora. Atualmente, somos doutorandos, um no 

programa de pós-graduação em História – UFPel e outro no programa de doutorado 

profissional em Educação e Tecnologia – IFSul - Campus Pelotas – e fazemos parte, desde 

2013 e 2016, respectivamente, do grupo de pesquisa vinculado a Universidade Federal 

 
1 Doutoranda em Educação e Tecnologia pelo programa de Pós-Graduação Profissional em Educação e 

Tecnologia do Instituto Federal Sul-Riograndese – IFSUL, manudlopes@gmail.com 
2 Doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pelotas 

– UFPEL, luizsoaresrg@gmail.com  
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do Rio Grande/FURG, cadastrado no CNPq Educação e memória, na linha de pesquisa 

redes de cultura, estética e formação na/da cidade – RECIDADE. Nosso foco foi, 

principalmente, durante a pandemia, propor um ensino que dialogasse com a 

aprendizagem e com os contextos sociais/locais de nossos estudantes, que são atendidos 

pela rede básica de ensino de nossa cidade. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA  

A escola enriquece nossas reflexões e o modo como vemos, pensamos e agimos, 

através de trocas, conversas, brincadeiras e experimentações que são realizadas 

constantemente nos espaços da escola. Dessa forma, questionamos: Se essas trocas 

acontecem nos espaços da escola, como o ensino remoto pode contribuir para o processo 

de socialização e aprendizagem dos educandos, que estão vivendo a escola e o ensino por 

meio da “estética do liso”? (HAN, 2019). Logo, respondemos que seria através do 

partilhar, sim! Partilhar não só o espaço, mas muitas outras trocas que esses ambientes 

nos proporcionam. Mas em pleno ensino remoto, como aproximar essa partilha, essa 

troca? Como aproximá-los através de uma tela lisa e fria? Com uma conexão que muitas 

vezes trava e cai pode ser um elemento de socialização e aprendizagem, onde muitos 

estudantes não possuem nem um equipamento tecnológico adequado para assistir às 

aulas. 

Com todas essas questões, como não refletir sobre a construção de nossos fazeres 

pedagógicos no período pandêmico? Como não pensar sobre nossos receios, dúvidas, não 

só atrelados ao retorno presencial ao ambiente escolar, mas principalmente na qualidade 

de ensino proporcionada aos nossos estudantes? Como não refletir sobre a pressão, não 

só política para nosso retorno, mas a constante desvalorização que a nossa profissão vem 

sofrendo? Como lidar com falas do tipo “eles estão de férias, não fazem nada” ou ainda 

“eles não querem voltar porque possuem o salário garantido” ... além de uma demanda 

com carga horária exaustiva, incluindo os finais de semana, ultrapassando as fronteiras 

do humano, considerando que, muitas vezes precisávamos enviar, mais de uma vez a 

mesma informação, pois a plataforma não armazenava os dados. Além disso, a constante 

reclamação, por parte dos estudantes, que não conseguiam acesso ao material 

disponibilizado na plataforma e também os extensos relatórios que tinham como 
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característica um teor burocrático, de forma a analisar os estudantes, por meio de números 

que se transformavam em índices e/ou conceitos definidos via decretos. 

Partindo dessa experiência, enquanto professores na rede pública e no período 

pandêmico, nosso relato vai ao encontro de questões que abordam a nossa prática docente 

durante o ano letivo de 2020. Como mencionamos, pertencemos a rede estadual e 

municipal, apesar dessa característica, tivemos orientações distintas sobre o ensino 

remoto e suas funcionalidades. 

No mês de março às atividades presenciais foram suspensas, no entanto, no âmbito 

da rede estadual, as aulas continuaram de forma programada, com atividades distribuídas 

aos estudantes por meio das redes sociais, como WhatsApp e Facebook.  A partir do mês 

de julho às aulas remotas da rede estadual iniciaram através da plataforma Google Sala 

de Aula, com encontros/aulas realizadas de forma síncrona e assíncronas, enquanto no 

município, seu retorno ocorreu no mês de setembro, com aulas síncronas, tendo 

orientações e explicações, via WhatsApp no grupo da turma. Por se tratar do ciclo de 

alfabetização, todas as atividades foram disponibilizadas de forma impressa para os 

alunos, tendo a ressalva que o material enviado às famílias atendia aos cuidados 

sanitários, além do cumprimento ao prazo de quarentena. As atividades foram validadas 

a partir do mês de setembro e o ano letivo de 2020 começou com atraso, postergando se 

até meados do mês de abril de 2021, enquanto a rede estadual finalizou seu calendário 

letivo no final de janeiro de 2021. 

Em ambas as redes, tivemos a inserção de uma plataforma digital, que visava 

registrar todas as atividades e conteúdos disciplinares, além do controle/registro da 

presença dos alunos. Na rede estadual, a plataforma foi disponibilizada aos professores e 

alunos no mês de julho, salvo que os professores da rede estadual tiveram a primeira 

formação um mês após a sua disponibilização aos professores e alunos. Estes, por sua 

vez, não tiveram formação específica para seu uso. Já os professores da rede municipal 

tiveram acesso à plataforma no mês de outubro e com duas formações sobre suas 

funcionalidades. 

Tendo nossos apontamentos e nossos enfrentamos, como professores da rede 

pública, mas acima de tudo preocupados com a qualidade da educação e com a formação 

continuada, nosso movimento aconteceu, pois percebemos que nossas mantenedoras não 
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nos deram um aporte para que pudéssemos atender as demandas de nossos alunos, além 

das questões burocráticas que rodeavam nossa prática. Para tanto, as escolhas das 

formações estavam pautadas em um ensino que pudesse aproximar e resgatar esse aluno, 

que, em muitos casos, não sentia-se motivado a estudar perante a frente do computador 

ou até mesmo de um celular para “assistir” as aulas e, posteriormente, fazer as 

atividades/avaliações propostas pelos professores. 

Para tanto, optamos em uma abordagem com uma linguagem atrelada às questões 

digitais, como o uso de avatares, gifs, jogos onlines, podcast, vídeos no youtube. Além 

de intervenções realizadas através das plataformas possibilitaram na interação maior com 

os estudantes por meio do formulário google, gamificação, jamboard, sala de aula 

invertida entre outras possibilitando em alguns casos, uma aproximação entre professor e 

aluno.  

Entretanto, cabe frisar, que nem todas as tecnologias empregadas, fizeram com 

que os estudantes participassem de todas as aulas síncronas ou realizassem todas as 

atividades propostas pelos professores.  

Para tanto, optamos em uma abordagem com uma linguagem atrelada às questões 

digitais, como o uso de avatares, gifs, jogos onlines com os conteúdos estudados, podcast, 

vídeos no youtube que fizemos para eles. Além de intervenções realizadas através das 

plataformas disponibilizadas pelo governo, Google Sala de Aula e Portabilis, 

possibilitaram na interação maior com os estudantes por meio do formulário google, 

gamificação, jamboard, sala de aula invertida entre outras possibilitando em alguns casos, 

uma aproximação entre professor e aluno. 

Entretanto, cabe frisar, que nem todas as tecnologias empregadas, fizeram com 

que os estudantes participassem de todas as aulas síncronas ou realizassem todas as 

atividades propostas pelos professores. Cabe frisar, que o governador do Estado do Rio 

Grande do Sul - Eduardo Leite, disponibilizou aos estudantes acesso a plataforma, através 

de internet gratuita, para que pudessem acompanhar as aulas remotas, bem como, os 

materiais teórico e atividades ali disponibilizados.  
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CONCLUSÕES 

Ainda não chegamos ao final de nosso percurso, pois o ensino remoto ainda faz 

parte do nosso fazer, mas até agora conseguimos entender a importância da formação 

continuada, pois ela nos deu suporte para adaptarmos nossos planos de aula, tendo o 

intuito de aproximar nossos alunos para esse novo fazer, essa nova forma de estar em 

aula. Sabemos que o nosso caminhar entre essa ponte ainda é longo, mas temos a clareza 

de que tudo o que percorremos nos ajudou na construção do professor que nos tornamos 

durante a pandemia. 
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM UM CONTEXTO DE PANDEMIA, 

ISOLAMENTO SOCIAL E ENSINO REMOTO: UM NOVO APRENDER PARA 

ESTUDANTES E EDUCADORES 
          

Maria Josevânia Dantas; Rejane Bezerra Barro. 

            

INTRODUÇÃO 

 O presente relato de experiência trata da realização de momentos formativos 

sobre a temática avaliação da aprendizagem no contexto do ensino remoto em forma de 

palestra dialogada ocorridos em diversos campi do Instituto Federal de Educação Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, no período de setembro de 2020 a fevereiro 

de 2021.  

Durante o período de distanciamento social, ocasionado pela pandemia do 

COVID-19, as instituições educacionais brasileiras buscaram encontrar alternativas para 

a manutenção das aulas, tendo no ensino remoto uma possibilidade viável. Isto demandou 

um mergulho formativo intenso por parte de educadores, especialmente, no que se refere 

às especificidades metodológicas e de apropriação de ferramentas tecnológicas e digitais 

indispensáveis a esse formato de ensino, havendo a busca por essas novas aprendizagens 

também pelos estudantes. 

Diante desse cenário pandêmico, o IFRN foi uma dessas instituições a adotar o 

ensino remoto, o que demandou mobilização interna e tomada de decisões para a 

reestruturação da prática educativa da instituição para o período emergencial. Essa 

decisão suscitou na estruturação do plano de retomada das atividades acadêmicas, 

elaborado a partir da constituição de comissão responsável pela construção de diretrizes 

orientadoras, além de uma metodologia de trabalho que garantisse discussões, diálogos e 

levantamento de sugestões com os educadores da Instituição em todos os campi.  

Para a efetivação das práticas pedagógicas no formato remoto, um dos anseios dos 

educadores, diz respeito ao tema da avaliação da aprendizagem, visto que muitas dúvidas 

foram surgindo em relação ao acompanhamento dos estudantes. Dentre alguns 

questionamentos, perguntava-se: como avaliar a aprendizagem dos estudantes durante o 

período de ensino remoto? Quais os referenciais teóricos, metodológicos e normativos 
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subsidiariam a prática avaliativa?  Quais os instrumentos de coleta de dados seriam mais 

adequados? Como proceder em relação à nota e aos resultados? 

Frente a essas inquietações e no intuito de contribuir com o desenvolvimento de 

um trabalho formativo colaborativo sobre a avaliação da aprendizagem na instituição, as 

autoras desse relato, organizaram uma palestra dialogada objetivando colaborar com a 

reflexão da temática.    

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA  

A palestra dialogada intitulada Avaliação da aprendizagem no contexto do ensino 

remoto: o que muda? foi estruturada visando a reflexão e o debate do tema com 

educadores tendo sido realizada em formato remoto síncrono durante reuniões 

pedagógicas semanais em oito dos vinte e dois campi do IFRN (Apodi, Natal Central, 

Currais Novos, Ipanguaçu, João Câmara, Macau, Mossoró e São Paulo do Potengi) e 

externamente, a convite, na Escola de Saúde da UFRN. 

Como objetivos específicos, a palestra buscou: revisitar as bases conceituais da 

avaliação da aprendizagem, diferenciando os atos de examinar e avaliar a aprendizagem; 

retomar as funções da avaliação da aprendizagem previstas no documento base do Projeto 

Político-Pedagógico do IFRN e defendidas por autores como Luckesi (2011), Libâneo 

(2006), Hoffman (2009); e refletir sobre as diretrizes e pareceres  normativos do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), bem como da experiência internacional diante da realidade 

da pandemia. 

No momento introdutório, os educadores eram convidados a refletir (por meio de 

relatos ou interação escrita) sobre avaliação da aprendizagem como uma tarefa didática 

específica e decorrente do processo de ensino e aprendizagem, a partir de suas concepções 

e práticas.  Em seguida, a palestra retomava alguns aspectos conceituais sobre o ato de 

avaliar a aprendizagem na escola que, segundo Luckesi (2011), é um meio de tornar os 

atos de ensinar e aprender produtivos e satisfatórios, o que implica acompanhamento 

permanente da aprendizagem, através de ato rigoroso de diagnóstico e reorientação.  

Todavia, fazendo-se uma breve análise da história da cultura escolar brasileira, 

observa-se que a escola pouco praticou a avaliação, mas sim, exames. Isso ocorre, 

segundo Hoffmann (2009), por termos sido, ao longo da história da educação brasileira, 
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submetidos a exames. Desse modo, aprendemos a examinar e por senso comum 

continuamos a reproduzir essa prática. Entende-se, portanto, que é urgente a superação 

da cultura dos exames e a implementação da cultura da avaliação.  

Na continuidade, procurou-se retomar a perspectiva da avaliação emancipatória a 

partir das diretrizes pedagógicas e das funções da avaliação da aprendizagem defendidas 

pelo Projeto Político-Pedagógico do IFRN (2012), como farol que a instituição não pode 

perder de vista em qualquer que seja o formato das suas ofertas. Sendo elas: 

Figura 01: Funções da avaliação da aprendizagem, conforme o PPP-IFRN.

 

Fonte: acervo pessoal das autoras (2021). 

Feito essa retomada, a palestra apontou para as novas orientações em virtude da 

pandemia, tendo como base os documentos institucionais, os Pareceres n. 05/2020 e n. 

11/2020 emitidos pelo Conselho Nacional de Educação com recomendações para as redes 

de ensino pública e privada no período de isolamento social. Destacam-se, portanto, os 

pontos relacionados com o tema da palestra - O processo de avaliação da aprendizagem: 

no Parecer n. 05/2020/MEC/CNE, o item 2.1 trata dos direitos e objetivos de 

aprendizagem e apresenta orientações para reorganização dos currículos e das propostas 

pedagógicas de forma que os objetivos de aprendizagem sejam atingidos. O Parecer n. 

11/2020/NEC/CNE destaca algumas lições e experiências internacionais tais como: 

prioridade ao acolhimento dos estudantes, especialmente os mais vulneráveis; 

mapeamento das condições de acesso às atividades não presenciais e realização de 

avaliação formativa do processo de aprendizagem. Apresenta orientações para avaliação 

da aprendizagem, destacando: planejamento e realização de avaliação formativa e 

diagnóstica; revisão de critérios de promoção dos estudantes; avaliações para efeito de 

final de ciclo; redefinição de critérios de reprovação; oferta de programa de recuperação 
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paralela; flexibilização do calendário escolar, dentre outras, de modo a evitar o aumento 

da reprovação e do abandono escolar. 

Por fim, evidenciou-se o Plano de retomada das atividades acadêmicas do IFRN, 

que definiu as seguintes diretrizes para a avaliação da aprendizagem: avaliação em 

momentos síncronos e assíncronos; aplicação de avaliação diagnóstica; aplicação de 

autoavaliação; atividades complementares; prevalência da avaliação qualitativa; 

recuperação paralela; Centros de Aprendizagem; e redução da média da prova final para 

50 pontos. 

No encerramento da palestra, antes de abrir para o debate, foram apontadas 

algumas recomendações aos docentes como uma síntese, ressaltando: a importância do 

acolhimento, retomar os conteúdos a partir de revisão e diagnóstico; explicitar critérios 

avaliativos; diversificar os instrumentos; ter nos registros a evidência de aprendizagem; 

devolutivas construtivas; reorientação da aprendizagem; e redimensionamento da prática 

docente. 

 

CONCLUSÕES 

Diante do contexto de pandemia vivenciado, a vida humana se mostra frágil frente 

à ação de um vírus e nos faz refletir sobre o que realmente importa em nossas vidas, em 

todos os aspectos. Nesse sentido, podemos refletir sobre as permanências e alterações do 

trabalho formativo desenvolvido pelas instituições educativas, sendo essencial repensar 

nossas práticas pedagógicas e nos questionar: o que muda no nosso trabalho como 

educadores? Que novos sentidos foram postos à avaliação da aprendizagem, o que 

mudou? Certamente, não somos mais os mesmos e o ensino remoto nos mostra que 

avaliação, enquanto componente do ato pedagógico, necessita ter espaço garantido na 

formação permanente dos educadores, uma vez que a cultura da avaliação ainda é um 

horizonte a ser alcançado.   

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CP nº: 05/2020, de 28 de abril 

de 2020. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1450

11- Acesso em: 02 de set. de 2020. 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145011-
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145011-


II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

    
 

    

______. Parecer CNE/CP nº: 11/2020, de 07 de julho de 2020. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2020-pdf/148391-pcp011-20/file Acesso em: 02 

de set. de 2020. 

 

HOFFMANN, Jussara. Avaliação mediadora: uma prática em construção da pré-

escola à universidade. 32. ed. Porto Alegre: Mediação, 2009. 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN. 

Projeto Político Pedagógico do IFRN: uma construção coletiva. Natal: IFRN, 2012. 

Disponível em: https://portal.ifrn.edu.br/ifrn/institucional/projeto-politico-pedagogico-

1/lateral/menu-1/volume-1-documento-base Acesso em: 02 de set. De 2020. 

______. Orientação Normativa nº 01/2021, de 05 de janeiro de 2021. Disponível em: 

https://portal.ifrn.edu.br/ensino/regulamentos/on-no-01-2021 Acesso em: 18 de mar. de 

2021. 

 

LIBÂNEO, J. C. Didática. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem componente do ato 

pedagógico. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2020-pdf/148391-pcp011-20/file
https://portal.ifrn.edu.br/ifrn/institucional/projeto-politico-pedagogico-1/lateral/menu-1/volume-1-documento-base
https://portal.ifrn.edu.br/ifrn/institucional/projeto-politico-pedagogico-1/lateral/menu-1/volume-1-documento-base
https://portal.ifrn.edu.br/ensino/regulamentos/on-no-01-2021


II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

    
 

    

CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA: 

CONTRIBUIÇÕES NO ENSINO DE MATEMÁTICA CONTEXTUALIZADA 

NO ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA RURAL EM PEDRO II PI 
 

 Brunna Raquel Passos da Silva Rubem1; Robson Pinheiro Rubem2  

            

INTRODUÇÃO 

A educação de um modo geral tem como desafio há alguns anos, abordar o ensino 

de conteúdos aliado à prática e à vida cotidiano dos educandos. 

As atividades aqui relatadas foram desenvolvidas através de uma proposta escolar 

multidisciplinar que fez da prática sua maior fonte de aprendizado. Tal proposta teve a 

intenção de acompanhar a construção de uma cisterna de placas na escola e proporcionar 

aprendizados múltiplos através da contextualização, da valorização de recursos materiais 

e humanos, como também os benefícios sociais e ambientais para a comunidade escolar. 

Quando se fala de contextualização, as políticas públicas orientadoras de 

currículo, elaboradas a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) 9.394/1996 consideram que é: 

[...] na dinâmica de contextualização/descontextualização que o aluno constrói 

conhecimento com significado, nisso se identificando com as situações que lhe 

são apresentadas, seja em seu contexto escolar, seja no exercício de sua plena 

cidadania. A contextualização não pode ser feita de maneira ingênua, visto que 

ela será fundamental para as aprendizagens a serem realizadas – o professor 

precisa antecipar os conteúdos que são objetos de aprendizagem. Em outras 

palavras, a contextualização aparece não como uma forma de “ilustrar” o 

enunciado de um problema, mas como uma maneira de dar sentido ao 

conhecimento matemático na escola. (BRASIL, 2006, p. 83). 

 

Rever conteúdos matemáticos já estudados pelas três séries do ensino médio na 

escola na qual foi realizado este estudo, bem como integrar e inserir novos assuntos de 

forma contextualizada com a rotina de construção de uma cisterna de placas na escola foi 

o maior objetivo na observação da relevância da escrita deste trabalho. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A cisterna de placas é um reservatório de água de forma cilíndrica, feitas por 

placas de cimento, coberta e semienterrada que capta água da chuva. Esse sistema de 

armazenamento representa uma solução de acesso à água para a população rural de baixa 
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2 Pós-Graduado em Geografia, robrumitri@gmail.com 
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renda do semiárido brasileiro. Esta discussão foi necessária dialogando com a disciplina 

de geografia. 

Existem outros modelos de cisternas, contudo em relação a outros modelos já 

difundidos, o modelo de placas de cimento representa uma alternativa tecnológica 

adaptada à realidade dos pequenos produtores rurais, pois sua construção é acessível aos 

pedreiros do meio rural, de baixo custo e longa durabilidade. As cisternas são cobertas 

evitando assim a exposição à luz com a criação de algas (lodo), sujeira, acidentes e 

reduzindo a evaporação. 

Com a cisterna pronta, a família tem que esperar a primeira chuva cair, pois a água 

inaugural não serve para beber, é somente para limpar o telhado e a própria cisterna. 

Quando cai a próxima chuva, o sistema passa a funcionar: o telhado apara a água, que 

escoa por calhas para chegar até a cisterna. 

 As atividades foram realizadas no terceiro quadrimestre de 2019 na Ecoescola 

Thomas a Kempis. Esta instituição de ensino foi criada em 2001, pelo Centro de 

Formação Mandacaru de Pedro II (CFM), entidade filantrópica que mantém desde 1999 

projetos na área educacional, com acompanhamento sócio educativo a crianças e jovens 

da periferia da cidade. 

Esta escola está localizada na zona rural do Município de Pedro II, Piauí e atende 

prioritariamente estudantes que residem no campo. 

Segundo leitura realizada no projeto político pedagógico da escola, foi possível 

constatar que além do trabalho na zona urbana, a entidade mantenedora desenvolve vários 

projetos em comunidades rurais, o que permitiu a ela um maior conhecimento a cerca das 

necessidades e perspectivas da população do campo e com isto foi possível perceber que 

os jovens apresentavam um nível elevado de analfabetismo ou defasagem série/idade, 

intenso fluxo migratório campo-cidade, acentuado índice de desemprego juvenil e outros 

problemas decorrentes da falta de uma infraestrutura básica e de um sistema educacional 

que privilegia o segmento urbano em detrimento do rural, fazendo com que o jovem rural 

permaneça à margem, não apenas do alcance de projetos com vistas à democratização do 

ensino, como também dos resultados advindos dele. 

A escola funciona em tempo integral (das 7 h e 30 min às 17 h), trabalha além dos 

conteúdos curriculares, outros adequados à realidade local, incluindo práticas em áreas 
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específicas para o desenvolvimento econômico viável à região semiárida, numa inter-

relação entre as atividades teóricas e práticas.  

Os momentos de observação e aplicação das atividades desenvolvidas eram 

reversados em um cronograma que permitia a visitação da obra pelas três séries do ensino 

médio em horários, na maioria das vezes, diferentes. Para todos acompanharem os estudos 

que eram feitos por cada série, as atividades eram relatadas nas outras turmas que não 

estavam presentes em determinada ação. 

O primeiro momento consistiu na demarcação da cisterna pelos trabalhadores. 

Não foi possível que os estudantes presenciassem o momento exato da demarcação para 

escavação, portanto não se sabia, a princípio, o tamanho da cisterna que deveria ser 

construída, assim uma das primeiras atividades atribuídas pela professora à turma da 2ª 

série, foi que os estudantes determinassem o tamanho do raio da cisterna demarcada 

utilizando conhecimentos matemáticos vistos em aula no estudo de circunferência e seus 

elementos. O problema indagado a turma foi solucionada de duas maneiras, os estudantes 

preferiram separar a turma em dois grupos (meninos e meninas) e seguiram a resolução 

de formas diferentes. 

Figura 1 – Determinação do raio da cisterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria, 2019. 

 

 Na figura 1A (grupo de meninos), usaram a ideia de encontrar primeiro o centro 

da circunferência através de determinação das mediatrizes de duas cordas da 

circunferência (propriedade: a mediatriz de corda de circunferência passa pelo centro). 

Para esta atividade usaram matérias da própria obra (canos de PVC) e estacas de madeiras. 

O resultado encontrado com aproximações de décimos foi igual a medida encontrada pelo 

grupo na Figura 1B (grupo das meninas), na qual utilizaram a medida do comprimento da 

circunferência com uma trena e determinaram o raio da cisterna de 4 metros. Esta medida 

foi confirmada ao consultar os pedreiros o tamanho do diâmetro da cisterna. Na sequência 

B B 
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os alunos acompanharam a produção das placas de cimento. 

Em outro momento os estudantes da 2ª série foram divididos em grupos menores 

para observar as placas de cimento e anotarem no caderno as formas geométricas 

observadas e as dimensões dessas formas, esta atividade permitiu o estudo da área e as 

formas de figuras planas. 

 

 

Figura 2 -  Medidas das placas da cisterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria, 2019. 

 

 Na figura 2A é possível observar que as placas de cimento foram colocadas para 

secar em uma parte do terreno da escola, na figura 2B um dos alunos anota na sua própria 

mão os dados pedidos, na figura 2C são realizadas as medidas com trena e na figura 2D 

os grupos fazem os registros e observam que as formas predominantes são placas no 

formato de trapézios isósceles para a parte que vai cobrir a cisterna e retângulos para a 

área lateral da cisterna. 

 Estas medidas foram compartilhadas com os demais alunos, e a turma da terceira 

série relacionou a quantidade de placas para comparar com o cálculo da área total da 

cisterna que havia feito relacionando sempre a observação prática com os conteúdos 

formalmente estudados em sala. 

 

CONCLUSÕES 

Com a experiência da construção de uma cisterna de placas em uma escola de 

A B 

C D 

B 

C D 
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zona rural, foi possível perceber a sensibilização dos estudantes, tornando maior interesse 

em estudar conteúdos matemáticos ditos formais em sala de uma forma diferente, além 

de ser possível uma contextualização e interdisciplinaridade. 
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DESAFIOS ENFRENTADOS POR ESTUDANTES INICIANTES DO PIBID DO 

IFRN EM TEMPOS DE PANDEMIA E ENSINO REMOTO 
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; Tiago Marques Macedo
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; Juliana Kelle da Silva Freire
 3

 
 

            

INTRODUÇÃO 

Os alunos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 

do curso de Graduação em Licenciatura em Letras Espanhol do Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte (IFRN) evidenciam, nesse curto relato, as dificuldades encontradas ao 

começar as atividades de iniciação à docência no contexto de aulas remotas durante a 

pandemia da COVID-19, quais os recursos tecnológicos foram usados e a percepção que 

tiveram ao desenvolver na prática, as atividades com os estudantes das oficinas 

desenvolvidas e ministradas por eles.  

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A pandemia da COVID-19 assolou o mundo no início de 2020, com isso todos se 

viram obrigados a se adaptarem a essa nova realidade na qual as pessoas não poderiam 

mais ter contato interpessoal por perigo de contagiarem-se umas às outras, além da 

incerteza de como se dava a transmissibilidade desse novo vírus da família dos 

coronavírus. 

As escolas e universidades foram orientadas pela suspensão das atividades devido 

às questões sanitárias; discentes, docentes e demais servidores do IFRN tiveram a rotina 

afetada, numa tentativa de conter o avanço da pandemia da COVID-19. No dia 20 de 

março de 2020 o IFRN decidiu pela suspensão do calendário acadêmico em todos os seus 

campi, com exceção do Campus Zona Leste, responsável pelos cursos à distância. 

Na quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020, foi anunciada por uma medida 

publicada pelo Ministério da Educação e assinada pelo reitor pro tempore do IFRN Josué 

Moreira, que o IFRN iria retomar as aulas de forma remota. 

Foi nesse contexto de pandemia que os alunos do segundo período da Licenciatura 

em Letras Espanhol do IFRN iniciaram suas atividades no PIBID. 
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O PIBID tem grande importância na formação docente, como ressaltou bem Silva 

(2017), o projeto proporciona aos participantes a produção de experiências formativas 

para o exercício da docência. Silva (2017, p. 20) cita também um princípio muito 

popularizado no âmbito do PIBID de que “é preciso conhecer o chão da escola”. Podemos 

trazer essa reflexão para a situação atual em que vivemos, é preciso dominar as 

ferramentas tecnológicas de que dispomos na sala de aula virtual. E o fato de estarem 

inseridos no projeto de iniciação à docência, nesse momento de distanciamento social, 

está sendo um desafio muito relevante para o aprendizado das novas ferramentas 

tecnológicas fundamentais para o ensino remoto.  A seguir, será abordado um pouco como 

se deu o início dessa trajetória. 

De início, os bolsistas participantes do programa se reuniram através da 

plataforma Google Meet, usada geralmente para videochamadas ou conferências, para 

discutirem e decidirem quais conteúdos seriam abordados nas oficinas. O objetivo comum 

era inserir os estudantes do ensino médio integrado dessa mesma instituição num 

ambiente de imersão na cultura hispano-americana. Optaram, então, pela confecção de 

um material que fosse enriquecedor e, ao mesmo tempo, instigante, que abarcasse um 

pouco do contexto histórico, político, econômico; das personalidades importantes; como 

também, dos principais atrativos culturais dos quatro países escolhidos: Argentina, Chile, 

México e Peru. 

Durante a elaboração do material a ser apresentado os bolsistas participantes 

fizeram vários testes com as ferramentas à disposição com o intuito de selecionar as que 

mais se demonstraram viáveis à realidade do ensino remoto, uma vez que se depararam 

com algumas limitações tecnológicas de velocidade de conexão com a internet, do 

processamento dos computadores e até mesmo dos dispositivos móveis. Geralmente os 

equipamentos de uso pessoal dos estudantes não dispõem das configurações ideais para 

assistir às oficinas virtuais. 

Nesse contexto, foi selecionada a ferramenta Power Point para ser usada nas 

apresentações por ser estável. Também foi escolhido o site www.youtube.com por ser o 

que menos travava durante a reprodução através do recurso de compartilhamento de aba 

dentro da ferramenta Google Meet. Os vídeos inseridos dentro da apresentação em Power 

Point se mostraram inviáveis por limitações técnicas como velocidade de internet e 

http://www.youtube.com/
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capacidade de processamento dos dispositivos.  

Os bolsistas e a supervisora dividiram o total de alunos inscritos para as oficinas 

em quatro grupos, de modo que cada dupla de bolsistas ficasse responsável por uma das 

seguintes turmas: terça-feira pela manhã; quarta-feira pela manhã; quinta-feira à tarde; e 

sexta-feira pela manhã.  

A dupla da sexta-feira ministrou o conteúdo relativo às aulas de imersão cultural 

dos países Peru e México, estando ainda pendentes as apresentações do México e do 

Chile. Cada uma das quatro duplas ficou responsável de produzir duas das oito aulas de 

conteúdo. Contudo, houve o cuidado de ser posta uma semana introdutória com a 

finalidade de apresentar os temas e objetivos das oficinas; e realizar a socialização das 

turmas.  

Foi preparada uma aula para cada um dos quatro países, uma de curiosidades 

gerais e outra sobre figuras importantes, o que permitiu que fossem estabelecidos 

conhecimentos que possibilitaram aos alunos conhecer um pouco da cultura destes países. 

Houve certas dificuldades na interação com os alunos em ambiente virtual, uma 

vez que este ambiente gera determinadas situações intimidantes, pois se sabe que várias 

outras pessoas estão ouvindo sua fala, sem, contudo, saber qual é a exata reação dos 

demais.  

Os alunos limitavam-se, em geral, a interagir por meio do bate-papo do Google 

Meet, devido ao fato de que os estudantes não se sentiam seguros o suficiente para se 

comunicarem em espanhol. 

A aula em que se quebrou mais essa barreira, foi a aula na qual houve a 

participação de um convidado peruano, classe na qual se demonstrou haver um maior 

nível de interação por parte dos alunos, o que pode ter sido desencadeado pelo fator 

curiosidade presente no inquirir outro sobre sua cultura, da qual se desconhece. 

Abaixo, vê-se um gráfico comparando o número de pessoas e no ato da inscrição 

e durante as três primeiras aulas:  
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Figura 01: Estudantes inscritos na oficina das sextas-feiras e sua assiduidade.

 

Fonte: Própria (2021). 

 

A análise destes dados mostra que dos 24 alunos inscritos para as oficinas das 

sextas-feiras, apenas 08 estudantes seguem frequentando as oficinas, a mesma quantidade 

presente desde a primeira aula. Destes estudantes que não seguiram com as atividades das 

oficinas a maior parte são alunos do primeiro ano do ensino médio desta instituição e, 

segundo as informações passadas por eles em questionário no ato da inscrição, possuíam 

os níveis de leitura, escrita, fala e compreensão auditiva em língua espanhola entre regular 

e ruim. O que pôde ter influenciado na evasão é o fato de que as oficinas são ministradas 

inteiramente em Língua Espanhola e requerem uma proficiência em espanhol; além da 

própria sobrecarga de atividades acadêmicas, visto que eles são alunos regularmente 

matriculados no ensino médio técnico do IFRN. 

 

CONCLUSÕES 

O PIBID do curso Licenciatura em Espanhol do IFRN Campus Natal neste 

momento desafia os bolsistas de iniciação à docência a aplicar as tecnologias para as aulas 

no contexto remoto. O ambiente remoto traz dificuldades à interação entre os alunos e os 

professores do programa. A baixa proficiência em espanhol, além de poder limitar a 

participação nas oficinas de aulas em espanhol, pode ter provocado a evasão inicial. A 

participação do convidado peruano nas aulas aumentou a participação dos alunos, 

possivelmente por ter atraído a curiosidade destes. A importância destas oficinas consiste 

em elas objetivarem a imersão cultural dos alunos. 
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UM RELATO DE EXPERIÊNCIA: A PRÁTICA DOCENTE E AS AULAS 

REMOTAS EM TURMAS DE 2º ANO DO ENSINO MÉDIO 
          

Regina de Sousa Rocha Cruz1 

            

INTRODUÇÃO 

Este trabalho versa sobre o relato de experiência a respeito da prática docente 

vivenciada em 2020 em um contexto pandêmico, atípico e incerto, em que as estratégias 

encontradas  e aplicadas pelo Centro Estadual de Educação Profissional Calisto Lobo – 

CEEP, Floriano – Piauí, contribuíram para que ocorresse a continuidade  do ano letivo, 

interrompido em março/2020 quando a Portaria do Ministério da Educação  nº 343, de 17 

de março de 2020, dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios 

digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Corona vírus- COVID-19. Tendo 

suas aulas remotas iniciadas em abril/2020, através do sistema I-SEDUC, ambiente 

virtual lançado pela Secretaria de Educação do Estado do Piauí-SEDUC-PI, como 

também, optou-se por usar outros ambientes de aprendizagens virtuais (AVA) como o 

google sala de aula, google meet e atividades síncronas e assíncronas, objetivando 

proporcionar a aquisição de conhecimentos e habilidades necessárias e fundamentais para 

a viabilização do êxito no processo de ensino e aprendizagem. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

As transformações oriundas das tecnologias educacionais demandam novas 

metodologias de ensino que podem contar com inúmeros e modernos suportes 

pedagógicos. As mídias são uma realidade que pressupõem mudanças e o acesso as 

ferramentas tecnológicas trazem para os educandos diversas possibilidades de 

potencializar a aprendizagem. O universo multimidiático transforma o cotidiano escolar, 

com a web e demais tecnologias digitais, o professor pode utilizar suas potencialidades 

comunicativas para proporcionar de forma criativa e inovadora, o ensino e aprendizagem 

dos discentes utilizando-se dos ambientes virtuais.  

Diante  do desafio de adentrar e usufruir desse universo tecnológico, rico, 

inovador, muitas vezes desconhecido e com muitas possibilidades de aprendizagem  para 

 
1 Professora de Língua Portuguesa, SEDUC-PI, membro do grupo de pesquisa – GPPEPE (IFPI- Floriano), 

e-mail: regina.rocha@ifpi.edu.br  
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todos que vivenciam o chão da escola, o Centro Estadual  de Educação Profissional – 

CEEP – Calisto Lobo buscou estratégias objetivando proporcionar a continuidade das 

aulas, nesse contexto de pandemia provocado pelo COVID-19, quando as aulas 

presenciais  precisaram  ser substituídas  por aulas que favoreçam os meios e as 

tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC). 

As diretrizes Curriculares Nacionais (2013), quando se referem à base nacional 

comum e à parte diversificada, orienta que elas não podem se constituir em dois blocos 

diversos, com disciplinas específicas para cada uma dessas partes, mas devem ser 

organicamente planejadas e geridas de tal modo que as TDIC perpassem transversalmente 

a proposta curricular, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, imprimindo direção 

aos projetos político-pedagógicos. 

A Base Nacional Comum Curricular (2018) explicita nas competências gerais 

para a Educação Básica diferentes dimensões que caracterizam a computação e as 

tecnologias digitais: pensamento computacional que envolve as capacidades de 

compreender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar e automatizar problemas e 

suas soluções, por meio do desenvolvimento de algoritmos; mundo digital: envolve as 

aprendizagens relativas às formas de processar, transmitir e distribuir a informação de 

maneira segura e confiável em diferentes artefatos digitais e a cultura digital: envolve 

aprendizagens voltadas a uma participação mais consciente e democrática por meio das 

tecnologias digitais. 

Assim, nesse ambiente educacional muito mais rico, interativo que provoca 

inquietude e disponibiliza de diversas ferramentas, o discente é sujeito da sua própria 

história, desenvolvendo sua autonomia, aprendendo a captar informações, construir 

saberes. Nesse contexto de suspensão das aulas presenciais, as escolas procuraram 

adequar-se a essa brusca realidade, a esse novo desafio de ofertar aulas de forma remota.  

No início da pandemia, as instituições escolares do nosso país fizeram algumas 

ações como antecipar férias dos docentes e discentes, modificaram seus calendários, na 

esperança que a pandemia durasse apenas dias ou alguns meses, mas a situação, agravou-

se. E foi preciso retomar as atividades escolares de forma remota, sendo que o Calisto 

Lobo- CEEP, localizado no estado do Piauí iniciou as atividades de forma remota, um 

mês após a suspensão das aulas presenciais, utilizando-se um sistema implantado pela 
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Secretaria de Educação do Estado do Piauí (SEDUC-PI), denominado I-SEDUC, sistema 

este, que proporciona o registro de aulas, dias letivos, conteúdos, frequência do discentes, 

competências, habilidades, como também, possibilita anexar material de apoio e 

atividades para os discentes.   

Assim sendo, como o ambiente virtual proporcionado pela SEDUC-PI não 

viabiliza a interação professor aluno, os docentes do CEEP buscaram estratégias 

tecnológicas para alcançarem o maior número de discentes, como o google sala de aula, 

aulas virtuais pelo google meet, atividades síncronas e assíncronas, grupo de WhatsApp 

com suas turmas para estreitar os laços entre professor aluno que foram distanciados com 

a implantação das aulas remotas.   

E para aqueles para os quais não havia possibilidade de assistir aulas online, por 

conta da falta de conectividade, também, usou-se vídeos chamadas para que os discentes 

pudessem tirar suas dúvidas, apresentar trabalhos, interagir com o corpo docente. Ou seja, 

buscou-se várias estratégias, uma vez que, um dos princípios do ensino elencado pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9.394/1996 é a liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. E no 

intuito de oportunizar aos discentes opinar sobre as aulas remotas e sobre o sistema 

implantado pela SEDUC – PI, aplicou-se um questionário2, conforme gráficos abaixo: 

 

              Gráfico 1: Respostas dos alunos sobre a implantação das aulas remotas 

 

                                                          Fonte: Própria (2021). 

 

 

Ao observar as respostas coletadas, no gráfico 1 e 2, percebe-se que os educandos 

que responderam ao referido questionário 58% entenderam que a oferta de aulas remotas 

foi válida e 48% opinaram que o sistema implantado pela SEDUC-PI atendeu às 

 
2 Questionário aplicado em 18/03/2021 em 4 turmas de 2º ano do Ensino Médio, ressalta-se que no universo 

de 127 alunos, 74% responderam as referidas perguntas. 
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demandas e necessidades dos educandos de forma mediana, uma vez que, esse sistema 

disponibilizava somente visualização de conteúdos e atividades. 

 

           Gráfico 2: Opinião dos discentes sobre o sistema ofertado pela SEDUC-PI 

 

Fonte: Própria (2021). 

 

CONCLUSÕES 

No mundo digital, as aprendizagens se constroem  de modo simultâneo pela 

articulação de diferentes semioses, sendo que as tecnologias educacionais demandam 

novas metodologias de ensino que podem contar com inúmeros e modernos suportes 

pedagógicos capazes de criar diversas possibilidades para alunos, docentes e todos que 

fazem parte da comunidade escolar, que mais do que nunca, precisaram ressignificar  suas 

práticas, o conceito de ensino para se adequarem a esse momento atípico provocado pela 

pandemia. 

 Nesse contexto, o professor e a escola necessitaram desfrutar das ferramentas que 

estão ao seu alcance para um melhor desempenho de sua prática profissional, uma vez 

que, a aulas presenciais  foram suspensas de forma brusca  e inesperada, e  

independentemente  da estratégia adotada, as escolas precisam fazer maior uso de 

atividades que envolvam os estudantes de forma mais ativa, uma vez que, proporcionar o 

encontro dos discentes com diferentes possibilidades de aprender é uma das formas mais 

indicadas para promover aprendizagem significativas. Por isso, ao longo do ano letivo, 

seja ele presencial, remoto ou híbrido deve-se priorizar atividades que englobam os 

estudantes de forma mais ativa e criativa. 

Assim sendo, pode-se dizer que um dos grandes desafios da educação brasileira 

contemporânea não é somente garantir o acesso à escola, mas também, permitir a 

permanência e êxito, num contexto escolar que atenda às necessidades reais e aspirações 

dos alunos. É urgente, principalmente nesse contexto de pandemia, que as políticas 

48%

24%

28%

Mediano

Ruim

Bom



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

    
 

    

públicas educacionais sejam de fato concretizadas na sua completude para que ocorram 

aprendizagens significativas e não o aumente o índice de problemas na educação como a 

evasão e retenção escolar. 
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FORMAÇÃO DOCENTE: O PAPEL DA REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA 

PEDAGÓGICA DO ALFABETIZADOR 

   
         Aurinete Alves Nogueira1; Aleandra de Paiva Nepomuceno2; Francisca Regiane Sabino de Sousa3 

           

INTRODUÇÃO    

Este relato tem o intuito de apresentar a importância de uma formação de 

alfabetizadores que seja pautada na dialogicidade. A alfabetização está em constante 

evidência entre os educadores e formadores, e a reflexão sobre esse processo de 

aprendizagem inicial da leitura e da escrita está presente desde a criação das primeiras 

escolas do nosso país (MACIEL; LÚCIO, 2009).  

O tema é alvo de estudos e pesquisas daqueles que buscam ampliar seus 

conhecimentos para melhor contribuir com o empoderamento, exercício de cidadania e 

autonomia na ressignificação da vida de quem tem acesso ao processo de ensino e 

aprendizagem, concretizado com a aquisição da leitura e da escrita.  

 Neste sentido, estamos sempre em busca de novos conhecimentos acerca das 

interfaces do processo de alfabetização. À vista disso, pretendemos relatar a nossa 

experiência como participantes no curso Diálogos Reflexivos sobre as Práticas 

Pedagógicas no Ciclo de Alfabetização, ministrado pela professora Dra. Maria José 

Barbosa, na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará (UFC), no período 

compreendido entre março a dezembro de 2018.  

O curso propiciou rever as nossas práticas pedagógicas e discutir as nossas 

experiências em sala de aula, à luz de alguns teóricos, a saber: Mata (2015), Ferreiro 

(2011), Demo (2015), Ghedin, Oliveira e Almeida (2015) e Soares (2020), os quais 

serviram de base para nossos estudos e pesquisas sobre a temática. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Este relato foi baseado na participação no curso Diálogos Reflexivos sobre as 

Práticas Pedagógicas no Ciclo de Alfabetização, enquanto professoras alfabetizadoras do 
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3 Pedagogia, Universidade Federal do Ceará (UFC), regianesabinos@gmail.com 
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município de Fortaleza. Na vivência, foi possível confrontar a teoria sobre a aquisição da 

leitura e escrita com os saberes constituídos a partir da prática pedagógica e, ainda, 

investigar as estratégias didáticas utilizadas nas nossas salas de aula de alfabetização. 

Considerando, a relevância do processo formativo, nos questionamos: quais as influências 

promovidas pelo curso de extensão e seus impactos no nosso fazer docente?  

Na busca por respostas, refizemos o percurso formativo, revisitando artigos e 

textos produzidos, leituras indicadas, registros fotográficos e os portfólios construídos a 

partir de cada encontro. Ademais, colaboramos na organização do evento intitulado 

Primeiro Seminário de Alfabetização e Letramento: Práticas e Reflexões, no qual 

contamos com a participação ativa de todos os integrantes do curso.  

A oportunidade de ressignificar as práticas e renovar as leituras sobre educação 

colaborou como processo metodológico para dar novo estímulo e encarar os desafios 

enfrentados cotidianamente em sala de aula. Os encontros propiciaram a autogestão 

pedagógica resultando num maior protagonismo diante dos desafios do nosso ofício. 

 No curso vivenciávamos a sala de aula invertida. Essa proposta é composta de 

três momentos principais: a preparação, a atividade em grupo e a sistematização 

(SOARES, 2020). Nos encontros quinzenais do curso recebíamos as 

orientações/conteúdos com antecedência e fazíamos o estudo domiciliar para levar ao 

debate os questionamentos e discursos argumentativos para o dia do encontro presencial. 

Dentre outras práticas, havia roda de diálogos, estudo de texto, exposição de práticas 

pedagógicas e produção e revisão da escrita acadêmica.  

A interação entre os cursistas durante os encontros era uma experiência dialética, 

na qual o relato das vivências dos educadores em suas salas de aula eram falas que 

influenciavam o grupo e motivava a todos, ao mesmo tempo em que construía as relações 

entre seus pares. Nesse sentido, trazemos uma das leituras indicadas no curso, que diz: 

Sabemos ser preciso que as professoras revejam suas certezas, seus 

procedimentos, seus modos de ensinar e de se relacionar com as crianças, suas 

trajetórias no magistério, suas rotinas, seu senso comum etc, para colocar em 

xeque os modelos e as práticas hegemônicas e implantar novas práticas 

(MATA, 2015, p. 23). 

 

No curso de extensão estabelecemos um vínculo entre universidade e escola, 

quando ganhamos voz durante os encontros e nos eventos realizados em ambas 

instituições. A priori, compreendemos o papel fundamental do professor como mediador 
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da alfabetização e das demais questões inerentes a esse processo. Concomitantemente, 

nos apropriamos do objeto de conhecimento da alfabetização e sua tríade: professor, 

criança e princípio alfabético (FERREIRO, 2011); e ressignificamos a nossa prática 

docente.   

Motivadas e encorajadas pela coordenadora do curso, passamos a apresentar 

trabalhos em eventos dentro e fora do estado, para difundir os projetos realizados na 

escola, acreditando que seria importante essa socialização como um canal de estímulo 

para os outros educadores. E, assim, a cada dia, ampliamos nosso repertório de estudo e 

pesquisa sobre alfabetização.   

 Segundo Ghedin, Oliveira e Almeida (2015, p. 144), “A reflexão, nesse caso, 

entendida como uma prática que pode reconstruir a vida social e deve estar a serviço da 

emancipação e da autonomia do professor que pode fazer da sala de aula um espaço de 

práxis e de transformação humana”.    

Reconhecemos a importância de uma formação específica e continuada para o 

professor alfabetizador que favoreça um olhar reflexivo sobre a sua prática. É fato, que 

existem poucos cursos direcionados para esse público. Na rede pública de ensino de 

Fortaleza temos a oportunidade de rever alguns conhecimentos sobre o processo de ensino 

e aprendizagem da leitura e da escrita, mas, em geral, são voltados para a utilização do 

material pedagógico das aulas. Ademais, tais projetos não esgotam a necessidade de 

conhecimento no caso dos professores que são lotados nas turmas do ciclo de 

alfabetização.  

 

CONCLUSÕES 

Compreendemos o papel da universidade enquanto lócus privilegiado às 

formações docentes inicial e continuada. As reflexões trazidas neste relato aguçaram a 

postura da pesquisadora que residia em cada uma de nós, professoras alfabetizadoras.  O 

despertar de um olhar mais profundo para as diversas situações que vivenciamos em sala, 

a partir dos questionamentos sistemáticos da realidade, foi promovido pelo diálogo com 

a universidade (DEMO, 2015). Ressaltamos que os conhecimentos produzidos a partir da 

análise das situações didáticas corroboraram com uma nova postura diante da busca por 

qualificação docente. 
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Num mundo cada vez mais dinâmico, a reflexão do professor mediada pela 

relação teoria e prática é condição sine qua non para um fazer docente significativo, 

consciente de seu papel pedagógico e, sobretudo, político. Apontamos como resultado do 

estudo a relevância do elo Universidade e Educação Básica como ponto de partida para 

práticas fundamentadas e assentadas em teorias relevantes à formação docente.  
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FORMAÇÃO DOCENTE PARA O USO DAS TIC’S : RELATO DA 

EXPERIÊNCIA NAS ATPC’S DE GEOGRAFIA DA DIRETORIA DE ENSINO - 

REGIÃO ASSIS/SP 

Carolina Zundt Correa;1; Gisele Antunes Romão Barreto;2 

            

INTRODUÇÃO 

O relato em questão diz respeito às formações e oficinas voltadas às ferramentas 

tecnológicas de comunicação oferecidas nas ATPC’s (Aula de Trabalho Pedagógico 

Coletivo), no momento de pandemia, em que as escolas permaneceram fechadas e novos 

métodos de ensino foram utilizados. As oficinas ocorreram nos períodos entre 05/05/2020 

a 08/12/2020, como espaço de formação continuada para os professores da Diretoria de 

Ensino de Assis da rede do Estado de São Paulo, na disciplina de Geografia. Organizada 

pela Professora Coordenadora do Núcleo Pedagógico (PCNP) Gisele Antunes Romão 

Barreto e com a ajuda mútua dos professores.   

Pautadas na lei e preocupados com o ensino, no início de 2020 o Estado de São 

Paulo substituiu as aulas presenciais para o ensino remoto, assim como as nossas ATPC’s, 

reuniões e formação de professores.  

Para isso, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo se organizou 

utilizando diversas ferramentas tecnológicas auxiliando os professores em suas aulas. 

Novos recursos e novas formas de ensinar foram colocadas em prática, para isso foi 

necessário vários momentos e canais de formação aplicadas pelos coordenadores e 

gestores de ensino.  

As oficinas serviram para que os professores pudessem ter experiência nas 

ferramentas tecnológicas de ensino e os demais recursos oferecidos pelo Estado como os 
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e-mails institucionais e o canal CMSP (Centro de Mídias  São Paulo). Foram ministradas 

oficinas do Google Sala de Aula, Formulários Google, Google Meet, Podcast, Power 

Point (para aulas expositivas e gravadas), Microsoft Teams e Sala de Aula via Whatsapp, 

Mentimeter, Open Broadcaster Software (OBS Studio), Padlet- criação de portifólio, 

todas ferramentas com aulas síncronas e assíncronas, direcionadas ao ensino de 

Geografia. 

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Contextualização 

As ATPC’s, são reuniões pedagógicas, parte da carga horária dos professores, elas 

seriam um espaço de formação continuada. No momento pandêmico houve uma 

reoganização3 na realização dessas formações que a princípio eram feitas apenas na 

escola. As reuniões passaram a ser feitas, também, pelo CMSP e pelos PCNPs a cada 15 

dias de acordo com calendário pré determinado pela Secretaria da Educação e em sua 

maioria realizada pelo aplicativo Google Meet. (São Paulo, 2020) 

Isso fez com que as ferramentas das tecnologias digitais fossem o elo mais 

importante para que as aulas não fossem suspensas. “Diversas plataformas digitais foram 

disponibilizadas para uso gratuito pelos estudantes da rede estadual de São Paulo.” [...]. 

(São Paulo, 2020d, p.21 apud Santos, Ferreira, 2021, p. 2). 

Oficinas: 

Todas essas oficinas foram organizadas pela PCNP Gisele Antunes Romão 

Barreto e tiveram por objetivo trabalhar as aulas com foco nas Habilidades e 

Competências da área de Humanas no ensino de Geografia4. Abaixo relataremos cada 

uma delas e seus objetivos principais: 

Google Meet e e-mail institucional: A utilização dos dois recursos foram 

realizadas durante todo o período de formação. A maioria das ATPC’s aconteceram pelo 

aplicativo Google Meet e as diversas atividades foram realizadas com o uso e-mail 

 
3 Diante do atual cenário mundial, em que uma pandemia assolou o mundo e nos colocou diante de outros 

moldes educacionais, o Governo do Estado de São Paulo, suspendeu as aulas presenciais em todo o sistema 

estadual, tornando de forma emergencial o ensino remoto por meio do Decreto nº 64862, de 13 de março 

de 2020 (São Paulo, 2020ª apud Santos, Ferreira, 2021).   
4 Além das ATPC’s de Geografia outras áreas dos componentes curriculares da Diretoria de Ensino de 

Assis-SP se organizaram para atender os novos modelos de formação devido às novas demandas. 
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institucional.  

Padlet: Essa oficina realizada no dia 19/05/2020 teve como objetivo ajudar o 

professor acompanhar o movimento do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes 

por meio de portifólios. Ferramenta já utilizada por muitos professores.   

Google Sala de aula (Classroom): essa oficina aconteceu no dia 30/06/2020, teve 

a parceria da professora Carolina Zundt Correa, com o objetivo de ensinar os professores 

como preparar uma aula no aplicativo, utilizando “Aula teste” - (entrando na ferramenta 

Forms) e depois fazer uma correção para uma devolutiva.  

Mentimeter: Essa oficina foi aplicada junto às oficinas de Whatsapp e Podcast 

no dia 07/07/2020. Buscou preparar e estimular a inovação, a criativa com 

desenvolvimento estratégico para promover o engajamento dos estudantes.  

Whatsapp: Oficina aplicada com o objetivo de ensinar os professores a lista de 

transmissão e o novo recurso “sala” liberado pelo Facebook, que possibilita ao professor 

realizar videoconferências com até 50 participantes sem limites de tempo. 

Podcast: Forma de transmissão de multimídia criado pelos estudantes. A 

apresentação foi realizado pela professora Dagmar Eugênio Alves Silva. O podcast foi 

preparado junto aos alunos e de acordo com o Currículo de Geografia do 7º Ano – 1º 

bimestre Atividade 3C – Cartografia: Pontos extremos e Fronteiras, considerando o 

momento em que estamos vivenciando, e tendo que nos reinventar utilizando diferentes 

formas pedagógicas. 

OBS - Studio: Essa oficina foi aplicada pelo professor Rodrigo Marques Wirgues 

no dia 21/07/20 e teve como o objetivo organizar um tutorial para que o professor pudesse 

configurar e usar o programa para gravar vídeo aulas e facilitar o desenvolvimento das 

atividades assíncronas, possibilitando a organização de vídeos de acordo com a habilidade 

essencial proposta para trabalho. 

Power Point: Oficina aplicada no dia 11/08/2020 com o objetivo de ensinar como 

utilizar o recurso de gravação. Esse recurso deu a possibilidade aos professores de 

ministrar aulas assíncronas. Assim, o Power Point se enquadrava nas duas modalidades 

de aula expositiva: síncrona e assíncrona.  

Microsoft Teams: Oficina aplicada dia 10/11/2020 com os objetivos de: 

Conhecer as a plataforma, um aspecto importante que podemos associar para a 
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diferenciação entre as plataformas Google e Microsoft; Instrumentalizar o acesso a 

reuniões de formação via Microsoft Teams por meio do navegador web; Instrumentalizar 

o acesso a reuniões de formação via Microsoft Teams por meio do Programa Microsoft 

Teams instalado; Instrumentalizar o acesso a reuniões de formação via Microsoft Teams 

por meio do app de celular. 

 

CONCLUSÕES 

Foi possível observar que esses momentos foram ricos nos aspectos de preparação 

e gestão dos profissionais no uso das tecnologias para a atuação em “sala de aula”. 

Algumas das ferramentas, já disponíveis, não eram utilizadas pelos professores que, ou 

não tinham acesso, ou preparo para utilizá-las. Outras ferramentas já eram utilizadas e 

serviram de exemplo para serem aplicadas por todos.  

Assim, vimos que os formatos de nossas oficinas evidenciaram que as Atpc’s, em 

tempos de ensino remoto, foram um trabalho de mútuo aprendizado e de cooperação 

tornando as instâncias profissionais entre professores e gestores um elo de proximidade. 

Chegamos a conclusão que as mesmas podem ser espaços que vão além de nossas 

expectativas, que sejam momentos de fortalecimento de nossa experiência, de formação 

continuada qualitativa na implementação curricular, servindo de fomento importante para 

a atuação do professor em aula. 

Vimos, também que a melhor forma encontrada para fortalecer o trabalho 

pedagógico nesse atual cenário, foi manter uma boa relação e comunicação dos 

professores com os alunos. E não haveria outra forma de fazer isso a não ser com a 

utilização das ferramentas tecnológicas de comunicação. 

A nossa resistência e persistência foi em fazer com que nosso trabalho acontecesse 

de maneira coletiva e colaborativa, um ajudando o outro nesse momento disruptivo que a 

pandemia trouxe, em um único propósito: atender a nossa comunidade escolar da melhor 

maneira possível e com qualidade. Como nos dizia Paulo Freire: “quem ensina aprende 

ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (1996, p.17). 
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A GESTÃO DEMOCRÁTICA E A ESCOLA ATIVA: O CASO DA EMEB 

FLORESTAN FERNANDES 
          

Rafael de Brito1; Rodrigo Roah Rodrigues 2; Bruna Gabriela Marques3 

            

INTRODUÇÃO 

A gestão escolar democrática é capaz de mobilizar não só alunos, mas toda 

comunidade escolar (C.E) e mostrar a importância da escola para aqueles que utilizam o 

espaço e para todos que estão em seu entorno. Diante disso, como seria possível aprimorar 

o processo de ensino aprendizagem dos alunos e, ao mesmo tempo, incentivar o consumo 

consciente, a preservação do meio ambiente e a prática de atividades físicas para todos os 

envolvidos nesse processo – gestores, professores, colaboradores, alunos, 

pais/responsáveis e moradores do entorno?  

O projeto intitulado “Nosso território e suas histórias – a construção de uma escola 

autossustentável” que teve início em 2018 na EMEB Prof. Florestan Fernandes fez com 

que todos os atores e atrizes desses processos cultivassem um sentimento de pertencer 

efetivamente à C.E.  

A busca por uma Escola Ativa nos fez reestruturar os espaços e alguns métodos 

de trabalho na unidade escolar (U.E), investindo em uma base que garanta continuidade 

e sustentabilidade no se movimentar (IEE, 2018). Para a Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 2000), uma Escola Ativa é uma escola mais saudável e com melhor desempenho, 

um lugar melhor para se trabalhar, estudar e estar. 

O projeto tem como objetivos específicos chamar a atenção da C.E para a 

importância de preservar os bens naturais, o consumo consciente, a alimentação saudável 

e a prática de atividades físicas. O objetivo geral é otimizar e aprimorar o processo de 

ensino aprendizagem. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Um dos principais equipamentos públicos para toda comunidade da Vila Ferreira 

em São Bernardo do Campo/SP, a EMEB Prof. Florestan Fernandes é bem mais que uma 

 
1 Mestrado em Educação Física, USJT, rafabritotc@gmail.com 
2 Mestrado em Educação Inclusiva, UNESP, rodrigo.roah@unesp.br 
3 Doutora, USJT, bruna.marques@saojudas.br 
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escola, é um ponto de referência de lutas e de conquistas que vão desde reunir moradores 

para receber as escrituras de imóveis da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 

Urbano (C.D.H.U), passando pela organização de competições esportivas, palestras da 

área de saúde em parceria com a Unidade Básica de Saúde (U.B.S), recebimento de cestas 

básicas em tempos de pandemia, chegando até a vacinação dos animais domésticos em 

parceria com o Centro de Zoonoses da cidade. 

Situada numa região que compreende os bairros Cooperativa e Alves Dias, com 

crescente adensamento populacional e um longo processo de urbanização, a então Escola 

Estadual Granja Ito foi renomeada em 1995 depois de um plebiscito com a comunidade 

local, passando a se chamar Escola Municipal de Ensino Básico Professor Florestan 

Fernandes que é também Patrono da Sociologia Brasileira (Brasil, 2006). 

A escolha do Professor Florestan Fernandes como patrono nos mostra participação 

direta da comunidade nas escolhas que norteiam os rumos da U.E, sempre primando pela 

qualidade no ensino, sem esquecer das histórias de lutas e conquistas daqueles que já 

frequentaram, ainda frequentam e valorizam o espaço escolar, tal qual seu patrono, 

escolhido com ampla votação no plebiscito pela identificação de todos os envolvidos com 

sua história de vida e por ser respeitado como importante militante na busca por uma 

educação pública de qualidade no Brasil. 

Seguindo a linha participativa, no ano de 2018 a U.E passou por uma reformulação 

não só no espaço físico, mas também da na abordagem pedagógica. Apoiados na 

necessidade de melhorar os resultados apresentados até então nas questões de 

alfabetização, leitura, interpretação e produção de textos, o grupo multidisciplinar de 

profissionais identificou que tais dificuldades poderiam ser superadas com trabalho 

diferenciado e sistemático de alfabetização, produção e revisão de textos, mas com 

atividades que pudessem ter sentido e significado para os alunos. Dessa forma uma maior 

aproximação entre os profissionais e a comunidade, olhando para o território e trazendo 

atividades com temáticas do cotidiano das crianças como disparadores dos conteúdos das 

diferentes áreas do conhecimento seria fundamental para qualificar o trabalho. E assim 

foi feito, resgatando a história do bairro por meio de encontros e visitas do grupo docente 

e gestor em algumas casas da comunidade e realizando reuniões pedagógicas para discutir 

o conceito da metodologia de projetos. O currículo foi revisto a partir do território e 
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alguns espaços da U.E foram ressignificados. O que seria um projeto temporário virou 

um programa permanente e se transformou no “Nosso território e suas histórias – a 

construção de uma escola autossustentável”.  

Esse momento de mudanças aconteceu concomitantemente à formação oferecida 

pelo Instituto Esporte e Educação (I.E.E) aos profissionais de Educação Física da Rede 

Municipal de Ensino de São Bernardo do Campo. Com o nome de Escola Ativa, tinha 

como um de seus fundamentos para a construção de uma Escola Ativa investir em uma 

base que garanta continuidade e sustentabilidade no se movimentar (IEE, 2018). 

Ao ler a expressão Escola Ativa, fica muito claro que estamos falando de uma 

escola que age e tem o aluno como sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem. 

Por ser ativa, a escola não separa a teoria da prática e faz uso da pedagogia da investigação 

em detrimento da pedagogia da memorização (FREIRE, 1996). Com o passar dos anos, 

o termo Escola Ativa ganhou espaço e ampliou seu significado, passando a ser referência 

para a unidade escolar que é comprometida em garantir a prática de atividades físicas no 

cotidiano escolar (PNUD, 2017).  

Apoiado nesse momento de mudanças e em parceria com todas as organizações 

constituídas dentro da U.E – Conselho Mirim, Conselho de Escola, Associação de Pais e 

Mestres – e participação direta da comunidade escolar, iniciou-se, também, uma 

reestruturação nos espaços destinados às atividades físicas na escola, com ênfase maior 

ao pátio, até então tido como um espaço perigoso na U.E, onde acidentes aconteciam de 

forma corriqueira e muitos alunos não tinham prazer em desfrutar do que deveria ser um 

momento de intervalo para interações, brincadeiras, descanso e pausa ativa.  

Com a colaboração e anuência de todas as comissões, em especial da comissão 

responsável por organizar o novo pátio na U.E, foi inaugurado em junho de 2018 um 

espaço todo remodelado para os alunos, organizado em “cantinhos” que contemplam 

necessidades físicas do momento de recrear na escola. Os alunos pediram e receberam 

como cantinhos permanentes: parede de escalada horizontal; aparelho de TV e som para 

praticar o just dance; pufs para relaxar; móveis de biblioteca, gibis e livros para o canto 

da leitura, folhas impressas e em branco, além de material de pintura e desenho, no espaço 

de arte; espaço brinquedos; cama elástica; mesa de pebolim; mesa de hockey, sacos de 

pancada e luvas de boxe para o espaço de desestressar; além do “cantinho sazonal” que 
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foi inaugurado com espaço para troca de figurinhas da Copa do Mundo de 2018.  

 

CONCLUSÕES 

O trabalho multidisciplinar em parceria com a comunidade escolar reforçou para 

alguns e ressignificou para outros importantes fatores na formação da comunidade escolar 

da EMEB Prof. Florestan Fernandes, como a preservação dos bens naturais, do consumo 

consciente, da alimentação saudável e da prática de atividades físicas. Reestruturar o 

espaço do intervalo auxiliou a parte pedagógica, já que o espaço passou a ser utilizado 

não só durante os intervalos de aula, mas durante as aulas de Educação Física, com 

atividades interdisciplinares e parcerias entre pedagogos e professores de educação física, 

na organização de gincanas pedagógicas utilizando os “cantinhos fixos” fazendo um 

espaço ainda mais democrático. As ausências reduziram consideravelmente - o pátio 

passou a ser um momento de grande expectativa para os alunos, moradores de uma região 

carente de equipamentos públicos de lazer e esportes – o que influenciou positivamente 

no processo de ensino-aprendizagem. Na parte estrutural, a U.E foi utilizada como 

modelo de transformação de espaços pelo I.E.E em formações realizadas no Brasil e na 

América do Norte.  Premiado pela Fundação do Banco do Brasil no ano de 2019 na 

categoria Educação, ocasião em que o I.E.E apresentou a EMEB Prof. Florestan 

Fernandes como modelo na apresentação de projeto bem-sucedido. 
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O ENTRELUGAR DA DOCÊNCIA E DO LAR: EDUCAÇÃO FÍSICA, ENSINO 

REMOTO E A DISCUSSÃO SOBRE CORPO 
          

Rodrigo de Oliveira Gomes1 

            

INTRODUÇÃO 

Este relato tem por objetivo apresentar e reflexionar sobre a experiência do entre 

lugar da docência e do lar a partir do conteúdo “Corpo e suas dimensões: história, saúde, 

relações de poder, gênero e cultura”. As aulas foram ministradas para estudantes da 

primeira série do ensino médio integrado do IFMG Campus Congonhas no modelo de 

Ensino Remoto Emergencial (ERE). Compreendo que o ponto de partida para esta 

interlocução deve ser o da desconstrução sobre o espaço do lar. Assim, um ambiente que 

antes estava cercado de privacidade e foro íntimo se transformou em um espaço social do 

trabalho. A docência “invade” transversalmente o lar, pois, entre os atos de planejar, 

ministrar e avaliar estão as obrigações com a família, o estresse do confinamento e a 

exposição do dia a dia da casa para estudantes, pais e colegas de trabalho. 

É importante descortinar essa realidade a partir do exercício de empatia e 

problematização sobre a profissão docente no tempo de pandemia. Constatar que os 

professores vivem um “entre lugar da docência e do lar” repleto de tensões, permite 

questionar a existência e legitimidade do espaço social da escola, como um espaço 

“necessário2”. Mesmo com seus problemas estruturais, econômicos, políticos e sociais a 

escola, principalmente aquela democrática, republicana e progressista, é essencial na vida 

e na formação dos sujeitos. A partir dos pressupostos teóricos de Sousa Santos (2007), 

compreende-se que a escola é este espaço de humanidade, sociabilidade e crítica às 

desigualdades de participação na vida em comunidade, devendo, portanto, resistir às 

naturalizações da racionalidade moderna e privilegiar maneiras plurais de emancipação. 

Dito isto, é importante destacar que, no IFMG Campus Congonhas, o caminho 

formativo é organizado a partir de quatro eixos fundamentais: Educação, Saúde, Cultura 

e Lazer. Estes eixos foram pensados de forma transversal, processual e relacional ao longo 

 
1Doutorando em Ciências da Educação UNR/UFMG, Professor EBTT do Instituto Federal de Ciência e 

Tecnologia de Minas Gerais Campus Congonhas, rodrigo.gomes@ifmg.edu.br 
2Necessidade a partir de prerrogativas que mobilizem aprendizagens, sociabilidades e humanidades dos 

sujeitos em relações críticas, criativas e questionadoras das desigualdades. Crítica aos pressupostos 

funcionalistas e utilitaristas da educação tradicional. 
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das três séries do ensino médio integrado. Nas primeiras séries, os eixos norteadores são: 

Educação e Cultura. A partir deles foi possível confeccionar a ementa da disciplina e 

definir as ações metodológicas no plano de ensino. Por esta breve contextualização, será 

apresentado, na sequência, como foi planejado, executado e avaliado um dos conteúdos 

da práxis pedagógica da Educação Física para os estudantes das primeiras séries do ensino 

médio integrado.   

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A Educação Física no IFMG Campus Congonhas é uma disciplina teórico-prática 

com carga horária total de 80 horas/anuais (42 horas teóricas e 38 horas práticas). Ela está 

inserida nos cursos integrados de edificações, mecânica e mineração. O município de 

Congonhas/MG fica localizado na região Alto Paraopeba, compõe o circuito das cidades 

históricas mineiras e possui como arranjos produtivos locais a mineração e a usinagem. 

Neste cenário, a disciplina torna-se um dos poucos e raros espaços da fruição, análise e 

compreensão sobre aspectos relacionados ao corpo, ao esporte, ao lazer, à saúde e à 

qualidade de vida. 

Desta maneira, considera-se importante introduzir a disciplina na primeira série 

do ensino médio integrado a partir de pressupostos antropológicos, epistemológicos e 

históricos da Educação Física. As aulas partem da ideia de história da Educação Física 

como uma rede emaranhada de relações para, na sequência, tratar sobre o conteúdo 

“Corpo”. O objetivo geral da temática “corpo” nas aulas de Educação Física é possibilitar 

que os estudantes conheçam e problematizem os diferentes aspectos que envolvem a 

cultura corporal. Além disso, criem atitudes críticas diante das formas, normas e valores 

sociais sobre as práticas que compõem a cultura corporal. 

Para alcançar tais objetivos, busca-se organizar as atividades de forma síncrona e 

assíncrona. Os momentos síncronos foram realizados via plataforma Microsoft Teams 

com aulas expositivas e dialogadas, seminário de estudos e exibição de curta-metragem. 

Como suporte para fixação dos conteúdos, utilizou-se o aplicativo Kahoot de quizzes 

divertidos com perguntas rápidas de múltipla escolha e a dinâmica de gincana com 

pontuação. De forma assíncrona, foi criado um “Caderno de Fotonarrativas” no aplicativo 

Instagram. Ele permitiu que os estudantes problematizassem o conteúdo de forma mais 
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interessada e direta. A maioria dos jovens gosta e tem familiaridade com o aplicativo. 

Durante as aulas síncronas foi discutida uma série de conhecimentos relacionados 

ao corpo e suas dimensões. Ao longo do primeiro trimestre letivo, foram abordadas as 

seguintes temáticas: O corpo e suas manifestações ao longo dos séculos (SOARES, 1998; 

SOARES, 2001); A transmissão de padrões, valores, normas, costumes, símbolos e 

códigos relacionados às práticas corporais (DAOLIO, 1995; CARVALHO; RUBIO, 

2001); As noções sobre corpo e juventude na atualidade (WENETZ; DORNELLES, 

2012); Os transtornos alimentares e de imagem corporal: anorexia, bulimia e vigorexia 

(SAIKALI, C.J.; et al., 2004); Os tabus sobre o corpo e seus impactos na cultura juvenil 

(CADERNOS CEDES, 1999). Em alguns encontros foram aplicados quizzes divertidos 

pelo aplicativo Kahoot; além disso, foi realizado um seminário de debates e reflexões a 

partir do curta “Perfeito” de Maurício Bartock, disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=ImowkpTfAw4. 

Para a carga horária assíncrona, foi solicitado aos estudantes que analisassem os 

textos disponibilizados na plataforma de aulas e escolhessem uma das temáticas 

apresentadas nas aulas síncronas para confecção de uma Fotonarrativa no Instagram. A 

produção de relatos a partir de imagens é apontado por Almeida Júnior e Prado (2013) 

como expressão do modo como cada sujeito percebe e atribui sentidos à sua prática. O 

conjunto de imagens pode oportunizar rever, repensar e reconstruir a experiência no 

cotidiano. Na atividade foi solicitado que os estudantes debatessem suas inquietações a 

respeito do “Corpo na sociedade atual”, narrando experiências próprias ou questionando 

padrões, normas, valores e estéticas. Abaixo, materializam-se três narrativas de 

estudantes dos cursos de Edificações, Mecânica e Mineração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ImowkpTfAw4
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Figura 01: Conjunto de imagens da atividade #corpoehistoria das turmas de Edificações, Mecânica e 

Mineração do IFMG Campus Congonhas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Caderno “Fotonarrativas” Instagram 

A avaliação ocorreu de forma processual e formativa, ou seja, a avaliação não teve 

um fim nela mesma. Foi retroalimentada ao longo das aulas permitindo com que os 

estudantes a utilizassem como efeito de aprendizagem. Apesar de atribuir pontos 

(exigências institucionais), os aspectos da participação e interação dos estudantes foram 

quesitos protagonistas na atribuição dos pontos. A maneira mais concatenada de 

percepção sobre as aprendizagens foi valorizando a participação durante o processo. A 

seguir, apresentam-se algumas considerações e problematizações sobre essa experiência. 

 

CONCLUSÕES 

É importante considerar que o conteúdo “Corpo”, nas aulas de Educação Física 

do IFMG Campus Congonhas, é o primeiro momento do estudante para uma análise mais 

profunda e apurada das dimensões sociais e culturais que o cerca. O tempo de pandemia 

impôs um entre lugar da docência e do lar que trouxe aflição e dificultou cumprir todas 

as estratégias do conteúdo, entretanto, as metodologias elencadas garantiram a 

participação dos estudantes e fez com que estivessem engajados nos debates sobre o 

conteúdo. Desta maneira, foram determinantes as estratégias realizadas via Caderno de 

Fotonarrativas do Instagram e a aplicação dos quizzes divertidos no aplicativo Kahoot. 

Por fim, este relato corrobora a defesa por uma escola pública, democrática, pluralista e 

que garanta justiça social. Este tempo pandêmico nos faz compreender, ainda mais, a 
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necessidade do tempo/espaço da escola nas dimensões da sociabilidade, do encontro e do 

acolhimento presencial. 
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SEGUNDA LEGAL: INICIANDO A SEMANA COM LUDICIDADE 
          

Milena Fernandes de Araújo1; Rita Neirijane dos Reis Silva2 

            

INTRODUÇÃO  

O presente trabalho discorre acerca do projeto Segunda Legal, ação que está em 

andamento na Unidade Educação Infantil Rosa Maria Pinto da Nóbrega, situada no 

munícipio de Mossoró-RN, objetivando apresentar como o mesmo é desenvolvido, e 

quais os impactos iniciais percebidos. O trabalho justifica-se pela necessidade de 

proporcionar às crianças momentos significativos, prazerosos e lúdicos, as propostas 

como por exemplo: histórias encenadas, músicas coreografadas, jogos cantados, vídeos, 

dentre outras atividades, que envolvessem toda à instituição, haja visto essas interações 

não serem possibilitadas com tanta frequência. 

Desta forma, na segunda-feira após o momento que se canta o hino do munícipio 

e o hino nacional, com as crianças todas reunidas propõe-se uma atividade lúdica que 

proporcione alegria e encantamento à todos partícipes. A oportunidade propicia às 

crianças interação, conversação, movimento, dentre outras circunstâncias significativas, 

que na maioria das vezes resultam numa sequência didática, efetivada por cada docente 

nos seus espaços educativos.  

Mediante as observações já realizadas, o projeto tem sido positivo, tanto para as 

crianças, que iniciam a semana empolgadas, quanto para as professoras que 

posteriormente o explora nos seus espaços educativos, realizando atividades adaptadas 

aos seus níveis de ensino, aplicando a temática proposta na Segunda Legal, que sempre 

está implícita na sequência didática semanal, abrangendo os campos de experiências no 

projeto em voga e prevista nos eixos temáticos sugeridos. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O projeto é realizado todas as segundas-feiras, na Unidade de Educação Infantil 

Rosa Maria Pinto da Nóbrega, instituição da rede pública municipal de Mossoró-RN. Na 

rotina pedagógica da instituição, propõe-se às crianças o momento de ouvir e de cantar o 

 
1 Pedagoga, Especialização em Educação Inclusiva/IFRN, Professora da Rede Pública Municipal de 

Mossoró-RN, milena_fernandes88@hotmail.com  
2 Pedagoga, Coordenadora pedagógica da Rede Pública Municipal de Mossoró-RN, 

neirijanesilvadosreis@hotmail.com  
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Hino da cidade de Mossoró-RN e o Hino Nacional Brasileiro, como forma de propiciá-

los desde a infância o sentimento de amor e respeito à pátria, bem como um primeiro 

contato com a apreciação musical, como está posto em Brasil (1998, p.65) “o contato das 

crianças com produções musicais diversas deve, também, prepará-las para compreender 

a linguagem musical como forma de expressão individual e coletiva e como maneira de 

interpretar o mundo.” 

Percebeu-se que as crianças vinham agitadas, dispersas, muitas vezes com sono, 

ou até mesmo não frequentavam a unidade no primeiro dia letivo da semana, e ainda, que 

os momentos direcionados à música, à dança e à brincadeira extra-sala eram raros. Em 

Brasil (1998, p.30) vê-se que “as brincadeiras que envolvam o canto e o movimento, 

simultaneamente, possibilitam a percepção rítmica, a identificação de segmentos do corpo 

e o contato físico.” Desta forma, sentiu-se então a necessidade de propiciar um momento 

mais lúdico, que pudesse envolver à todas as crianças e turmas. Diante desse cenário, 

surgiu a ideia de planejar atividades que promovessem mais concentração, atenção, 

momentos de descontração, socialização de conhecimento, interação interpessoal, 

vivências prazerosas e propícias à esse seguimento do ensino, desta forma nasceu a 

proposta do projeto Segunda Legal. Configura-se como um momento muito produtivo e 

significativo para as essas crianças, que geralmente estão ligados à temática escolhida e 

planejada pela coordenadora e pelas docentes, seguindo o projeto pedagógico vigente, 

com Vygotsky (1991 p.44) vê-se que “o crescimento intelectual da criança depende de 

seu domínio dos meios sociais do pensamento, isto é, da linguagem.” O que reforça ainda 

mais a relevância desses momentos de interação e estímulo da linguagem. 

  Essa atividade ocorre com o envolvimento de todas as crianças, reunidas no 

espaço que chamamos de salão, que é o maior espaço disponibilizado na instituição, o 

que contabiliza cerca de 100 crianças em cada turno e dura cerca de uma hora de 

atividade. Neste dia, a rotina da unidade se desenvolve da seguinte forma, as professoras 

recebem as crianças, fazem a acolhida e os momentos iniciais da rotina de aula, em 

seguida vão para o 1º lanche, e quando todas as turmas tomam seu primeiro lanche, se 

dirigem para o salão e se organizam em filas para a execução do hino do município e do 

hino nacional, logo após se faz a contação da história do dia, em seguida há alguns 
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questionamentos ou mediações acerca de facilitar a compreensão e apropriação do 

conhecimento do texto, por meio da temática proposta. 

 Logo após, há o momento da dança ou ginástica, ambos com música, a música 

está sempre presente seja como forma de apreciação, ou como motivador para o 

movimento, que às vezes é dirigido, às vezes é enfatizado com a letra da música ou até 

mesmo de forma livre, para que a criança possa expressar-se, posteriormente cada turma 

se dirige ao seu espaço de aprendizagem, onde a professora media uma roda de conversa 

acerca do tema abordado na Segunda Legal, interligando com os campos de experiências 

e objetivos de aprendizagem planejados para o dia, assim a Segunda Legal subsidia a 

prática do professor promove interações, aprendizagens significativas e potencializa os 

saberes das crianças com seus pares, e em seguida desenvolve a atividade planejada para 

o dia, que terá suporte em tudo que foi discutido. Segundo Roncato e Lacerda (2005, p. 

217) “a proposta do Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil pretende que, 

com a mediação do professor, a criança se torne um falante cada vez mais capaz de 

argumentar, questionar e negociar sentidos.” 

 A princípio a ação, não era um projeto, mas posteriormente, foi organizado e 

sistematizado, visando promover avanços dentro e fora da Unidade de Educação Infantil, 

ações de solidariedade, de resgate de valores de cidadania, tolerância, respeito mútuo 

entre crianças, professoras e equipe pedagógica. Bem como propiciar, por meio da 

temática abordada, diálogos acerca dos conteúdos e habilidades que serão explorados 

durante a semana, e que estão previstos pelo projeto didático vigente em cada bimestre. 

 

CONCLUSÕES 

O projeto Segunda Legal, é fruto de um experimento vivenciado num dia de aula 

comum, cujo objetivo foi proporcionar naquele momento, uma atividade prazerosa para 

a segunda-feira, tirando as crianças dos espaços educativos, trazendo-as para o grande 

grupo, observando a reação positiva por parte das crianças, pensou-se em fazê-lo todas as 

segundas-feiras, desde então aconteceu regularmente, somente depois de um período de 

sua realização, foi que houve a ideia de organizar e registrar de forma sistemática e 

embasada teoricamente o projeto escrito. 
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Essa ação tem permanecido cumprindo o objetivo proposto, caminhando sempre 

em fase de aprimoramento, buscando a participação e o envolvimento das demais 

docentes da Unidade, durante a contação, leitura ou encenação das histórias, nos 

momentos de canção e de dança. As crianças participam também auxiliando quando 

solicitadas, nesse momento se sentem valorizadas e ativas, observa-se ainda, que ficam 

atentas a esse momento, pois relatam na roda de conversa posteriormente, fatos relativos 

à contação de história, conseguem muitas vezes estabelecer ligação com acontecimentos 

do seu cotidiano ou discussões de temáticas em sala de aula, o que demonstra ser uma 

aprendizagem significativa.  

O texto aqui discorrido, buscou apresentar o projeto, como o mesmo é 

desenvolvido e as primeiras conclusões acerca do que já foi trabalhado até então, infere-

se, portanto, que a experiência apresentada por meio do projeto Segunda legal, que vem 

sendo desenvolvido, tem se mostrado uma ação exitosa, para a instituição na qual é 

realizada e para as crianças partícipes desses momentos. 
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O USO DE JOGOS NAS AULAS REMOTAS DURANTE A PANDEMIA  
          

Jully Maria Rodrigues B. de Lima1; Jussária Aline da Silva Pontes2; Maria T. P. Velasco3. 

            

INTRODUÇÃO 

Este relato de experiência tem por objetivo compartilhar as experiências 

vivenciadas durante as atividades letivas enquanto licenciandos do curso de Licenciatura 

Letras Espanhol e bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Docente 

(PIBID), principalmente no desenvolvimento de atividades na forma de jogos para os 

alunos da Escola Estadual Desembargador Floriano Cavalcanti (Floca), localizada em 

Natal-RN, durante o período da retomada de aulas, recessadas devido ao período de 

distanciamento social, em virtude da pandemia que assola o Brasil e o mundo. Enquanto 

estudantes de licenciatura, participamos do Programa Institucional de Bolsas de iniciação 

à Docência (PIBID), através do qual temos a oportunidade de conhecer a realidade escolar 

da educação básica, podendo também usufruir de bolsas de iniciação à docência, 

possibilitando a nós licenciandos, a oportunidade de nos dedicar à prática da docência 

assistidos pelo docente titular da escola do Estado e da Coordenação PIBID da área Letras 

Espanhol. 

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Após sermos apresentados e termos iniciado o programa, os bolsistas tivemos 

como objetivo desenvolver planos de aula e atividades que seriam aplicadas nas salas de 

aula dos alunos de ensino médio da Escola Estadual Floriano Cavalcanti (FLOCA), 

porém, devido ao agravamento da pandemia da COVID-19 surgiu a necessidade de fazer 

alterações na abordagem das atividades, pois a forma de ministrar aulas não seria 

presencial e sim remota. Pensando nisso, foram planejadas aulas cujo conteúdo tivesse 

jogos educativos que pudessem ser aplicados na forma de ensino remoto. Assim, com 

essa orientação de readaptação, os bolsistas debruçaram-se na busca de possibilidades 

para enfrentar o desafio que seria tentar, por primeira vez, ensinar por internet, em meio 

a uma situação, que até mesmo para os mais experientes professores, significou uma 
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reconstrução de seu fazer docente, quanto mais para nós ainda estudantes em formação.  

Com dedicação e esforço, os bolsistas produzirmos e ajustamos conjuntamente 

com a professora supervisora, o planejamento de como seriam essas aulas remotas 

envolvendo jogos educativos, que pudessem de forma concisa, contribuir para uma 

aprendizagem de língua espanhola dos alunos da escola FLOCA, que nesse momento já 

estariam apresentando dificuldades como a maioria das pessoas, a causa da presença e 

consequências da COVID-19. É consabido que existem as pessoas que não lidam bem 

com o estresse de permanecer tanto tempo retido na sua residência, impedido pela 

pandemia de retomar a normalidade da vida e ainda ter que enfrentar as consequências 

disso, em vários outros campos da vida, e até no acadêmico. 

Os planos de aula elaborados consistiram basicamente em definir objetivos, os 

conteúdos programáticos, os conhecimentos prévios necessários para o tema, em seguida 

estabelecer os recursos didáticos necessários e a forma de avaliar os alunos, que sofreram 

alterações para devido o atual momento.  

Para definir qual tipo de atividade poderia ser aplicada, foi necessário ter diálogo 

prévio quanto grupo, e com o acompanhamento da Professora Supervisora do PIBID. Foi 

esse o momento em que foi escolhida a metodologia adequada, o tempo que seria 

dedicado à prática, planejar interações com e entre os alunos e escolher o estilo de jogo 

adequado para cada conteúdo ministrado. E para que haja o estímulo do aluno, sabe-se 

que o papel do educador é de assumir, juntamente com os alunos, o papel do jogador, 

despertando o interesse dos alunos, estabelecendo desafios possíveis de serem 

alcançados. 

Após a incessante busca e em seguida, teste, dos jogos que pudessem ser 

desenvolvidos com estudantes de ensino médio da escola FLOCA, chegamos à conclusão 

de que os jogos que se encontram no site learningapps.org, permitiriam a criação de 

exercícios lúdicos, que contribuiriam muito, auxiliando no processo de retomada das 

atividades de ensino e aprendizagem na forma remota.  

O grupo de licenciados se dedicou a produzir jogos de fácil entendimento, com 

objetivos alcançáveis e de baixa demanda de internet, como bingos para aprendizagem de 

léxico, jogos de memória, de perguntas e respostas, dentre outros elaborados por nós 

mesmos. Houve também a preocupação de contemplar na escolha e elaboração de jogos 
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para ensinar espanhol, o nível de informação que o aluno tinha que estivesse relacionado 

ao conteúdo apresentado previamente, pois, acreditamos que além de diversão, os jogos 

podem ser responsáveis por fornecer o desenvolvimento de conteúdos, e de estimular o 

desenvolvimento cognitivo e social dos alunos. 

 

CONCLUSÕES 

Após ter compartilhado a nossa vivência inicial ou primeiro contato mesmo com 

a vida real do ensino básico público, concluímos que diante do cenário de pandemia e o 

advento de restrições de circulação nas cidades com a consequente retenção das pessoas 

em domicílio para a maioria das atividades de cunho escolar, acadêmico e até mesmo 

laboral, o grupo de estudantes se debruçou na elaboração do planejamento para ensinar 

espanhol fazendo uso das tecnologias nas aulas remotas. 

Concluímos que foi consenso do grupo, com aprovação e estímulo da professora 

supervisora, contemplar os jogos educativos no planejamento para os encontros remotos 

como uma estratégia eficiente para dar continuidade ao processo de iniciação à docência 

de forma didática e abrangente. Acreditamos, sem dúvidas, que o planejamento e a 

adequação das aulas utilizando ludicidade de forma remota, somarão novos 

conhecimentos e outro olhar para a aprendizagem de língua espanhola.   

Além disso, os jogos possibilitam uma interação maior entre docente e discentes, 

e discentes entres si nas aulas remotas, gerando disposição, participação e propiciando 

conhecimento mútuo. Portanto, acreditamos que essa experiência nos agregou 

conhecimentos e compreensão que até antes disso ficava no mundo das teorias, e que na 

atualidade, essas vivencias servirão como base para a nossa futura prática docente e para 

o planejamento das aulas.  
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E A VIVÊNCIA DOS JOGOS INDÍGENAS: 

UMA RECONSTRUÇÃO A PARTIR DO PIBID-EF-UFRN 
          

Oséias Lucas de Oliveira Silva1; Ana Beatriz Medeiros Melo2; Thais Reis Silva de Paulo3 

            

INTRODUÇÃO 

Estabelecendo diálogos a partir da teoria crítico emancipatória de Elenor Kunz 

(2004), buscou-se vivenciar o contexto da cultura e dos Jogos dos Povos Indígenas no 

ensino da Educação Física para turmas do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, da Escola 

Municipal Prefeito Mário Eugênio Lira, localizada no bairro Dix-Sept Rosado, em 

Natal/RN, através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

A partir da apresentação do conteúdo Atletismo, primeiro conteúdo programado 

para o ano letivo, notamos em uma atividade avaliativa a ausência do 

autorreconhecimento e afirmação da identidade racial e cultural dos alunos, despertando 

o interesse em vivenciar estes aspectos a partir da compreensão e reconhecimento das 

práticas corporais enquanto elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e 

grupos, reconhecendo o corpo como ferramenta para interação com o ambiente ao qual 

está inserido (DAÓLIO, 1995, p. 39 apud. ALMEIDA; SUASSUNA, 2010), modificando 

ou incorporando práticas hegemônicas. Como estratégia pedagógica decidimos abordar, 

alinhando nossa experiência às demandas do Componente Práticas Curriculares I, as 

culturas afro-brasileira e indígena, tendo como foco deste relato, a experiência 

desenvolvida com a cultura indígena. 

 

VIVENCIANDO OS JOGOS DOS POVOS INDÍGENAS 

Partindo do entendimento de que a escola é um local para o entrelace de culturas, 

a experiência vivenciada dividiu-se em quatro momentos, a fim de refletir e incorporar, 

através do diálogo e recursos multimídia, a (re)construção cultural, culminando na 

Gincana dos Jogos Indígenas que envolveu a participação de duas turmas. 

 
1 Educação Física, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, oliveira.oseiaslucasedf@gmail.com 
2 Educação Física, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, bisabia42@gmail.com 
3 Doutora em Ciências da Motricidade, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

thais.paulo@ufrn.edu.br 
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Iniciamos as atividades com a observação das perspectivas dos alunos e os 

sentidos e significados interiorizados. Para isso, realizamos na sala de multimídia um 

brainstorming, buscando entender e expor os conhecimentos prévios dos alunos acerca 

dos índios. Em seguida, exibimos uma sequência de vídeos: um abordando a cultura 

indígena e sua diversidade e três introduzindo práticas corporais dos Jogos dos Povos 

Indígenas, apresentando as provas que seriam realizadas no ambiente escolar. Com isso, 

pretendeu-se desconstruir alguns conceitos estereotipados, objetivando instigar os alunos 

a construírem novos conhecimentos de forma crítica e reflexiva acerca da “nova” cultura 

a que estavam sendo apresentados, além do entendimento sobre algumas modalidades dos 

jogos indígenas. 

Posteriormente, voltamos a realizar a pergunta inicial, anotando em um segundo 

quadro as novas informações, a partir da quebra de paradigmas que os alunos tiveram 

com a exibição dos vídeos. Essa quebra ocorre com o objetivo de permitir aos alunos 

questionarem de forma autônoma as visões e padrões culturais dominantes, rompendo o 

processo de reprodução cultural e valorizando a cultura nativa (BOURDIEU; 

PASSERON, 1975 apud. SILVA, 2005, p. 29-36). Iniciou-se, então, uma breve discussão 

sobre Educação Física, Jogos Indígenas e Atletismo, sempre buscando promover uma 

reflexão sobre a cultura indígena em paralelo a denominada cultura “tradicional”, 

representada por uma visão eurocêntrica e predominante. Um fato curioso sobre este 

momento introdutório foi o questionamento realizado por um dos alunos durante a 

exibição de um dos vídeos, que apresentava indígenas cantando o Hino Nacional 

Brasileiro, onde ele indagou o motivo para ele estar fazendo isso, pois, segundo o aluno, 

ele não é brasileiro. A partir desse questionamento, apresentamos, de forma breve, a 

diversidade dos povos brasileiros e as múltiplas características que os compõem, 

promovendo uma aceitação da diferença, inclusive no espaço escolar.  

Com as mudanças de perspectivas entre os questionamentos e a partir das dúvidas 

que surgiram no decorrer da aula, entendemos que o objetivo desse momento de 

contextualização foi alcançado e de grande importância para o desenvolvimento do 

seguinte, a Gincana dos Jogos Indígenas, que promoveria as atividades de demonstração 

e integração dos Jogos Mundiais Indígenas, a saber: peikrãn ou peteca, cabo de força e a 

corrida de tora, visto a forte relação destes com a cultura considerada, com os jogos e 
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brincadeiras tradicionais e as vivências dos alunos na hora do intervalo e nas aulas de 

Educação Física. 

Num segundo momento, dia da Gincana dos Jogos Indígenas, as turmas foram 

divididas em dois grupos, acompanhados por um professor da instituição e um grupo 

de bolsistas que estavam conduzindo as atividades. Com frequência, os alunos eram 

questionados sobre os conteúdos introdutórios e se era possível estabelecer relações 

com o que estava sendo vivenciado. Em seguida, deu-se início a confecção de petecas 

em conjunto com a professora de Artes. A atividade mostrou-se um grande sucesso, 

principalmente durante a experimentação do brincar com as petecas confeccionadas, 

mesmo que dentro da sala de aula e entre as carteiras, tanto entre os pequenos grupos 

como a sala inteira. 

Após esse processo de confecção e experimentação das petecas, as turmas 

foram encaminhadas para o pátio da escola, dando início ao terceiro momento, para a 

realização de um jogo: peteca no alvo. Buscando associação com o arco e flecha e 

fazendo uma interdisciplinaridade indireta com a disciplina de Matemática, a partir 

das operações básicas de soma e multiplicação, o jogo consistia no jogar a peteca a 

fim de acertar três alvos distintos, delimitados por arcos, os quais apresentavam 

pontuações (2, 3 e 5, respectivamente) e distâncias diferenciadas (maior distância = 

maior pontuação). Cada equipe dispunha de duas petecas diferenciadas que dobravam 

a pontuação do arco, chamadas de “peteca bônus”. Vale ressaltar que os alunos tinham 

liberdade para escolher o modo de lançar a peteca. Através da criação de um clima de 

competição a partir das metas de pontuação entre as equipes, buscou-se a interação e 

participação de todas as crianças envolvidas, ficando visível a empolgação de todas, 

com a competição permanecendo em segundo plano. Quando questionados sobre a 

associação com os conteúdos anteriores, alguns alunos relacionaram com o 

lançamento de dardo, trabalhado anteriormente nas vivências do Atletismo. 

Para o encerramento da gincana, o último momento planejado, foram 

escolhidas as atividades do cabo de força e corrida de tora, que seriam realizadas num 

campinho de areia (denominado de Campinho da Campina), espaço externo e nas 

proximidades da escola. Para isso, cada turma foi dividida em dois grupos e separados 

por cores distintas em quatro times menores, lideradas pelos bolsistas do PIBID, na 
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tentativa de manter a segurança durante o deslocamento e a realização das práticas. 

Com a intenção de manter as características competitivas que estimulavam os alunos 

e evitar a dispersão, utilizou-se como estratégia a realização simultânea das atividades 

por duas equipes distintas (no formato de circuito), para que só depois houvesse a troca 

das atividades.  Assim, um time da turma “A” participou do Cabo de Força contra parte 

dos alunos da turma “B”, com a outra metade da turma “A” participando da corrida de 

tora contra a outra metade da turma “B”. 

Por fim, notamos que a pontuação foi irrelevante para as crianças, com a 

participação e experimentação das provas da gincana sendo destacadas por elas como 

o mais importante. Esse ponto nos chamou bastante atenção, tendo em vista a imersão 

dos alunos em um ambiente altamente competitivo, seja no âmbito escolar ou fora 

dele. 

 

CONCLUSÕES 

Analisando o processo colonizador enfrentado pela sociedade brasileira e a 

manutenção de uma cultura hegemônica, percebemos que o legado oferecido pelos 

Jogos dos Povos Indígenas é de fundamental importância para a reflexão sobre o nosso 

papel enquanto professores e cidadãos, na construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária. Apesar das dificuldades para se lidar com a temática étnico-racial e seus 

desdobramentos nas mais diversas esferas, oferecer oportunidades únicas de vivência, 

integração e identificação com realidades nunca antes observadas, proporciona novas 

experiências e a incorporação da perspectiva multicultural de forma crítica e 

dialogada. 

Repensar a área enquanto eixo relevante e estratégico para se (re)pensar a 

cultura de movimento pautada nas questões culturais, e seu papel para a construção de 

uma educação antirracista e humana, possibilitando o reconhecimento do outro. 

Enquanto integrantes do PIBID Educação Física da UFRN, podemos destacar a 

importância desse programa para a formação acadêmica e desenvolvimento 

profissional de todos que estão envolvidos nele por meio de um agir conjunto entre 

docentes e discentes, que reflete diretamente nas intervenções do processo 

educacional. 
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CONSTRUINDO DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES NA PANDEMIA: A 

EXPERIÊNCIA DE CINECLUBE DO NÚCLEO DE EXTENSÃO DE ARTE DO 

IFRN-IPANGUAÇU 
          

Natália Maximo e Melo1; Tiago Costa Amorim2 

            

INTRODUÇÃO 

A arte tem um papel educativo importante nas escolas, seja como forma de 

expressão de identidades culturais, seja como deflagrador para reflexão acerca de temas 

sociais e políticos (KLAMMER; FORTUNATO; MELO, 2015).  No IFRN-Ipanguaçu, 

há o Núcleo de Artes, o qual busca aproximar estudantes, servidores e a comunidade 

externa por meio de atividades artísticas e projetos de extensão. O relato se refere à 

iniciativa do Núcleo de Artes em adaptar sua atividade de cineclube para os meios 

digitais. 

Há estudos que apontam os cineclubes importantes experiências político-

educativas a serem fomentadas nas escolas. O cinema contribui para o processo educativo 

e para a formação dos jovens, ao abrir possibilidades de diálogo. Os cineclubes nas 

escolas são experiências democráticas de debates e formação cidadã dos estudantes, 

trazendo interdisciplinaridade e integração (KLAMMER; FORTUNATO; MELO, 2015). 

Além disso, são iniciativas importantes para a democratização e a popularização de 

conhecimento por meio do uso de determinadas tecnologias: projetores, telas, áudio, 

DVD. Em tempos de mídias digitais, acrescentamos, ainda, as plataformas de streaming 

e as redes sociais.  

Em 2020, a pandemia de Covid-19 trouxe novos desafios para a realização de 

atividades artísticas na escola. Desde o início da quarentena, tem-se notícias que o setor 

cultural no Brasil sofreu diversas dificuldades para se manter, por exemplo, a realização 

de shows, teatros, festas, uma vez que são atividades de intenso agrupamento social 

(PRIMEIRA HORA, 2020; MILANEZI, 2020). Apesar disso, tornou-se evidente a 

importância da arte nesse período de distanciamento social para a saúde mental e 

emocional das pessoas (CALABRE, 2020; PRIMEIRA HORA, 2020). As plataformas de 

streaming de filmes e séries tiveram aumento no número de inscritos. As lives e os 

 
1 Socióloga, professora do IFRN-Ipanguaçu, membro do NUARTE, natalia.melo@ifrn.edu.br 
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eventos em redes sociais se multiplicaram intensamente ao longo de 2020 (MILANEZI, 

2020).   

Diante do distanciamento social e da impossibilidade de qualquer atividade 

presencial, uma preocupação entre os servidores e gestores do IFRN era a evasão escolar, 

a desmotivação e os riscos à saúde mental dos estudantes durante esse período. Para 

enfrentar esse desafio, o Núcleo de Artes criou o “Café, Cinema e Conversa”, uma 

proposta de cineclube virtual a fim de reaproximar os estudantes e servidores do Campus, 

valorizar o cinema e promover debates e reflexões sobre temas relevantes e com 

enriquecimento cultural. 

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O cineclube virtual, criado em julho de 2020, foi batizado pelos estudantes de 

“Café, cinema e conversa”. São dois os objetivos principais desta atividade do NUARTE: 

a) promover a integração dos diversos setores do Campus Ipanguaçu, unindo servidores, 

docentes, estudantes e ainda a comunidade externa, e b) promover debates 

interdisciplinares de modo a integrar áreas de conhecimentos distintas. 

A organização do encontro virtual se inicia nas reuniões mensais do NUARTE, 

nas quais os integrantes sugerem filmes para serem debatidos com os convidados. A cada 

mês um encontro do “Café, cinema e conversa” é realizado. Em datas comemorativas – 

como o Dia da Mulher, Dia do Indígena, Consciência Negra – é escolhido um filme com 

a temática referente. Foi o que ocorreu em novembro, mês da Consciência Negra, quando 

foi discutido o filme “Pantera Negra”, ou ainda, em março, quando o filme “Olga” foi 

escolhido para lembrar a luta internacional das mulheres.  

A cada encontro, três convidados conversam sobre o filme escolhido. A fim de 

promover a interdisciplinaridade, são convidados um servidor técnico, um docente e um 

estudante do Campus. A divulgação é feita pelo Instagram, pela lista de e-mail e pelos 

grupos do Whatsapp. No cartaz de divulgação do encontro, consta sempre uma sinopse e 

um link para acesso ao filme e a sugestão de assisti-lo antes do encontro – sem que isso 

seja uma pré-condição para a participação.  

Ao início da sessão, a professora mediadora expõe uma sinopse do filme de modo 

que aqueles que não tenham assistido consigam acompanhar o debate ao tomar 
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conhecimento sobre os principais personagens e o enredo geral. Os convidados são 

apresentados e uma primeira rodada de conversa é realizada para que cada um exponha 

suas impressões gerais do filme e levante algum tema relevante a partir dele. Os 

convidados, habitualmente, comentam a fala dos demais fazendo com que a conversa flua 

cada vez mais espontânea. Enquanto isso, o público é instigado pelo chat a expressar o 

que achou a respeito do filme e, também, a deixar questões aos convidados. Ao longo de 

seis encontros, percebeu-se que a dinâmica com o chat se desenvolve cada vez mais. 

Houve encontros em que ouvintes abriram seus microfones para levantar comentários e 

questões oralmente.  

Para a realização do encontro, a plataforma utilizada é o Google Meet. Ela 

permitiu que os eventos alcançassem adequadamente o público-alvo, pois não há nela 

restrições de acesso. Além disso, os servidores e estudantes já estavam acostumados a 

utilizá-la. Contudo, observou-se que o alcance ao público externo ao IFRN era reduzido, 

composto basicamente de ex-alunos e alguns professores da rede pública. Depois de 6 

meses de execução dos encontros nesse modelo – e percebendo que já havia um público 

cativo já consolidado –, a equipe do NUARTE decidiu inovar a fim de alcançar maior 

público externo e, assim, democratizar ainda mais os debates interdisciplinares integrando 

o NUARTE com a comunidade externa.  

Em 2021, iniciou-se uma nova etapa dos encontros do “Café, cinema e conversa”. 

O NUARTE passou a transmitir o encontro pelo canal do Youtube. O objetivo disso é 

fazer jus a que uma atividade de extensão seja acessível a toda a comunidade, uma vez 

que o registro do encontro fica publicado no Youtube e, assim, disponível a todos os 

interessados. 

 

CONCLUSÕES 

O trabalho remoto trouxe novos desafios para a educação e para a arte como um 

todo. Há outras experiências de Cineclubes realizados em tempos de pandemia. A 

principal preocupação em todas elas é garantir que o público tenha acesso aos filmes. 

Enquanto não se puder garantir acesso democrático às plataformas digitais, não há 

experiência educacional e artística completamente bem-sucedida. Diante desses desafios, 

as respostas visam priorizar debates de filmes que estejam disponíveis no Youtube ou 
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outras plataformas gratuitas, como o Librefix. Essa foi também uma escolha que o 

NUARTE teve que fazer ao se perceber que, o público dos encontros do “Café, cinema e 

conversa” era maior quando o filme era de acesso gratuito. No entanto, essa escolha 

acarreta necessariamente a exclusão de filmes do cinema alternativo, ou estrangeiros, os 

quais não são facilmente acessíveis nas plataformas gratuitas. Democratiza-se o acesso, 

por um lado, mas há perdas de conteúdo, por outro.  

Apesar desse desafio imposto a todo e qualquer cineclube em tempos de 

pandemia, o “Café, cinema e conversa” é considerada uma experiência bem-sucedida 

dentro do Campus do IFRN uma vez que respondeu aos objetivos a que se propôs. Relatos 

dos docentes apontam para a qualidade dos filmes escolhidos, a relevâncias das temáticas, 

a preocupação em estabelecer a interdisciplinaridade, e também a confluência entre a 

ciência e a arte. Para dar um exemplo, o filme “Estrelas além do tempo” – cuja história é 

baseada em fatos reais, expressa o trabalho das mulheres negras cientistas da NASA – foi 

debatido entre a professora de arte, um estudante negro e uma estudante.  

A aproximação entre estudantes e servidores do Campus é sempre almejada, por 

isso o empenho em trazer convidados representantes de cada um desses grupos. O 

estudante que participou do Cineclube como convidado relata: “O debate de temas 

necessários e de extrema importância para nossa sociedade acerca de filmes, nos traz 

um reflexo de como a arte imita a vida e nos mostra como podemos apontar e discutir 

os erros em nossa sociedade de forma a expor opiniões diversas mantendo acima de 

tudo o respeito que muito falta no nosso dia a dia” (Estudante de 3. Ano de 

Informática). Uma estudante do curso de Meio Ambiente acrescenta o que mais 

valorizou ao acompanhar o encontro: “A integração dos alunos ao debate, não apenas 

como ouvintes, mas como parte do projeto, com direito a opiniões e reflexões sobre os 

assuntos debatidos” (Estudante de 3. Ano de Meio Ambiente). 

Sempre há melhorias a serem feitas, mas, nos 6 meses de atividade do Cineclube 

em tempos de pandemia, O NUARTE tem conseguido se aproximar cada vez mais dos 

ideais de democratização do cinema e do debate interdisciplinar próprio de um cineclube, 

como também alcançar seus objetivos integrativos e extensionista prezados pelo IFRN. 
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MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS: PROBLEMAS, LUDICIDADE, 

INTERAÇÃO E APRENDIZAGEM 
          

Rafael Rossi de Sousa1 

            

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho consiste num relato de experiência sobre prática pedagógica 

em matemática, com alunos que apresentavam dificuldades de aprendizagem, numa 

escola pública periférica do Rio de Janeiro, em turma de 5º ano do ensino fundamental. 

A área temática envolve-se na ludicidade no ensino da matemática, em que se busca 

refletir sobre a necessidade e a importância do trabalho com jogos durante a resolução de 

situações-problema, tendo como objetivos levantar, por meio de pesquisa bibliográfica, a 

importância da resolução de situações-problema contextualizadas na escola e observar a 

metodologia lúdica enquanto disparadora de situações motivadoras e inclusivas para a 

aprendizagem significativa em matemática. A aplicabilidade prática deu-se em contexto 

escolar e obteve como resultado a reflexão da necessidade de trabalhos com componentes 

lúdicos e contextualizados, com diferentes arranjos e estratégias, para melhor apropriação 

e significância das aprendizagens para todos os alunos. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A resolução de problemas faz parte do cotidiano humano, seja na vida acadêmica, 

pessoal e profissional. Os problemas nos requerem estratégias e soluções a partir de 

demandas expressas nas relações, nas dimensões sociais e emocionais. A adoção de 

estratégias apropriadas e estruturadas são o indicador de resolução adequada para tal. 

A presente pesquisa pautou-se numa abordagem qualitativa, e lançou-se mão da 

observação participante e levantamento bibliográfico, buscando observar o 

comportamento resolutivo e interativo de crianças do quinto ano do ensino fundamental 

de uma escola pública do Rio de Janeiro, em uma atividade lúdica de resolução de 

situações-problema. 

As perguntas que basearam a busca de hipóteses para o trabalho foram “o quanto 

a aprendizagem significativa em matemática motiva e traz de fato os alunos para a sala 

 
1 Pedagogo, Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, rafaelrossidesousa@hotmail.com 

mailto:rafaelrossidesousa@hotmail.com


II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

    
 

    

de aula resolvendo situações-problema?”, “O fator lúdico é motivante para tal?”, “A 

integração de diferentes saberes propicia um ambiente inclusivo?”. 

Por muito tempo o ensino da matemática limitou-se apenas à resolução de listas 

de exercícios a partir de exemplos pré-concebidos, restando pouco espaço para a 

mobilização de saberes e construção de conhecimentos, tornando a matemática adversa 

para a grande parte dos alunos, por apresentar conhecimentos estanques, sem conexões 

com saberes prévios, anseios e até mesmo as realidades vivenciadas. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), resolver 

um problema mobiliza conhecimentos já construídos e possibilita gerenciar as 

informações que estão ao seu alcance. Ou seja, a resolução de problemas permite que o 

aluno acesse estruturas mentais de memória, atenção e percepção que viabilizam 

construções e elaborações cognitivas, sociais e emocionais devido à interação e à 

participação ativa no processo de resolução, pois resolver problemas é um ato do 

cotidiano humano e implica o lançamento de estratégias e hipóteses para se alcançar o 

resultado esperado. 

Portanto, a resolução de problemas vai além de utilizar um algoritmo, como 

apresentado em listas de resolução de contas; ele permeia interconexões e elaborações 

complexas, necessárias para o êxito resolutivo. Para isso as situações apresentadas não 

devem ter conotação de mera fixação dos conteúdos apreendidos, como criticado por 

Miguel (2005), pois estas têm apenas a função do aluno descobrir a conta e realizá-la, 

tornando o problema um instrumento desmotivador. 

Para Vygotsky e Leontiev (1998, p. 28), “o jogo e a brincadeira permitem ao aluno 

criar, imaginar, fazer de conta, funciona como laboratório de aprendizagem, permitem ao 

aluno experimentar, medir, utilizar, equivocar-se e fundamentalmente aprender”. Assim, 

atividades como oficinas, gincanas, atividades em grupos e outras favorecem o 

intercâmbio de conhecimentos, a observação de pensamentos distintos, a construção de 

novas estratégias e a resolução colaborativa de situações de aprendizagens diversas. 

Borin (1998) afirma que metodologias que utilizam jogos no ensino da 

matemática representam uma mudança de postura do professor, pois o torna espectador 

do processo de aprendizagem. Sua interferência é apenas ao final do processo de 

construção pelo aluno, com mediações durante o desenvolvimento quando necessárias. 
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Segundo a autora, algumas formas de resolução de problemas se apresentam durante o 

ato de jogar, como “a tentativa e erro, redução a um problema mais simples; resolução de 

um problema de trás para a frente; representação do problema através de desenhos, 

gráficos ou tabelas; analogia a problemas semelhantes”.  

Uma das atividades possíveis para a dinamização de resolução de problemas é o 

trabalho em grupo. Foi apresentada a uma turma de quinto ano da rede pública, com 

diferentes estilos e peculiaridades de aprendizagem, a trilha “No meio do caminho tinha 

um problema”, que consistia numa trilha numérica no quadro (Figura 1), uma caixa de 

problemas a serem sorteados, um dado, e miniquadros para cada grupo.  

Segundo Cruz (2014, p. 3) apud Fernández (1991, p. 165), “o saber se constrói 

fazendo próprio o conhecimento do outro, e a operação de fazer próprio o conhecimento 

do outro só se pode fazer jogando”. Tal apropriação de conhecimento, partindo das 

interações e trocas, significando e ressignificando os saberes, possibilita que alunos com 

e sem dificuldades de aprendizagem ou déficits/ deficiências intelectuais, construam 

habilidades cada vez mais refinadas, partindo da exploração dos casos e das demandas 

apresentadas nos jogos, estimulando as funções cognitivas e, assim, encontrando soluções 

e caminhos para suas resoluções. 

Para o trabalho, a sala de aula foi disposta em grupos previamente sorteados de 

acordo com os níveis de aquisição e foram dadas as orientações e procedimentos para o 

jogo. 

Figura 1: Trilha disposta no quadro para movimentação dos grupos. 

 
Fonte: Própria (2019). 

 

  Um aluno de cada grupo deveria sortear um problema, o professor faria a leitura 

em voz alta, apresentando o problema e todos os grupos deveriam resolvê-lo, dinâmica 
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ilustrada pela Figura 2.  

 

Figura 2: Alunos em momentos de sorteio e resolução em grupo dos problemas. 

 
Fonte: Própria (2019). 

 

O grupo que sorteou (Figura 3) era o primeiro a apresentar sua resposta e a 

estratégia utilizada para a resolução. No caso de acerto, um integrante do grupo jogaria o 

dado e moveria o pino o número de casas correspondentes ao número apresentado no 

dado. 

 
Figura 3: Alunos em momentos pós-resolução e apresentação de resultados e estratégias. 

 
Fonte: Própria (2019). 

 

CONCLUSÕES 

Observou-se a adoção, por parte dos alunos, de estratégias de resolução 

compartilhadas, a escuta e a construção colaborativa por meio do diálogo, criando-se 

condições para a integração dos saberes, confronto de pontos de vista e alteridade frente 

às diferentes perspectivas. Para Borin (1998), a troca de opiniões, com a oportunidade de 
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argumentar com o outro, é preponderante para a construção de um ambiente de 

aprendizagem reflexivo. Nesse contexto é importante que as práticas de ensino em 

matemática sejam (re)pensadas continuamente para fins de uma transformação social e 

educacional.  
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EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA COMO ESTRATÉGIA DE 

FORTALECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO FEMININA NOS CURSOS DE 

INFORMÁTICA 
          

Daianne Jéssica Diniz1 

            

INTRODUÇÃO 

No início do século XX, com a expansão das lutas femininas pelo mundo, as 

mulheres foram conquistando, na América Latina, o direito ao acesso à educação, ainda 

que as primeiras escolas femininas tenham sido voltadas para ao estudo de conhecimentos 

domésticos como costura, culinária, etiqueta e outros estudos dessa natureza (ALMEIDA, 

2000). 

No Brasil, em meados da década de 70, as mulheres tiveram acesso ao ensino 

superior, e a partir de então, vêm ocupando espaços nos cursos de graduação. Analisando 

os dados extraídos do Censo da Educação Superior do Brasil (INEP, 2018) - no período 

de 2013 a 2018 - observa-se, a partir dos dados de matrículas nos cursos superiores, que 

o ingresso de mulheres na graduação continua acontecendo e, quando comparado ao de 

homens, representa aproximadamente 55,5% do total de matrículas na educação superior 

durante todo o período. 

    Diante do exposto, podemos perceber que a presença das mulheres no ensino 

superior é um fato concreto, no entanto, ainda que no cenário geral elas sejam maioria em 

relação aos homens, se analisarmos especificamente os cursos superiores da área de 

informática acontece uma diferença expressiva da quantidade de homens em detrimento 

da quantidade de mulheres. Corroborando com o exposto, Barreto (2014) nos diz que 

Os diversos estereótipos atribuídos aos gêneros moldam, definitivamente, o 

significado atribuído às ocupações e às carreiras, pois é comum o entendimento 

de que há carreiras mais afeitas às mulheres e carreiras propriamente 

masculinas. Como consequência, o gênero também influencia no valor social 

atribuído às ocupações no mercado de trabalho e atua do mesmo modo na 

universidade, onde as mulheres, ainda que presentes em número crescente, não 

se distribuem de modo uniforme pelas diferentes “vocações”. (Barreto, 2014, 

p.10) 

 

Para compreender o cenário de pouca representação feminina em cursos tidos 

como masculinos pela sociedade, é preciso refletir a respeito de como ocorre a ocupação 

 
1Pós-graduanda (mestrado) do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional do IFRN, 
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desses espaços pelas mulheres, de que forma isso é reflexo dos estereótipos de gênero e 

da interferência desses estereótipos na escolha profissional. 

Neste sentido, o objetivo geral deste escrito foi mostrar como o desenvolvimento 

de ações voltadas à discussão de gênero pode fortalecer a representação feminina na área 

de informática e, de maneira mais específica, relatar a experiência vivida no 

desenvolvimento da exposição fotográfica intitulada “O apagamento feminino na história 

da informática: acendendo as luzes.”, atividade que foi desenvolvida pela autora do artigo, 

no papel de professora de informática, em conjunto com alunas do curso de Tecnologia 

em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS) no IFRN Campus Nova Cruz. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

É fundamental destacar que o percurso que culminou na realização da exposição 

perpassa a vivência da autora como aluna do curso de Licenciatura em Informática no 

campus do IFRN - Natal Zona Norte, onde vivenciou a realidade de uma graduação na 

área de informática com a presença de poucas mulheres, desistências constantes, dentre 

outras dificuldades. Esta vivência culminou no trabalho monográfico apresentado na 

conclusão do curso de graduação, intitulado “Análise da trajetória acadêmico-profissional 

das professoras de informática do IFRN em Natal e Região Metropolitana” (DINIZ, 

2018), no qual a autora discute os obstáculos vividos pelas professoras de informática e 

a trajetória acadêmica que as levou para esta área. 

Em seguida, ao ser convocada a atuar como professora substituta da área de 

Manutenção e suporte de computadores no campus do IFRN Nova Cruz, a autora vivencia 

os obstáculos expostos em sua monografia, bem como passa a conviver com alunas que 

estão atualmente em um contexto outrora vivenciada por ela, um curso de informática 

com pouca representatividade feminina. Deste contexto, surge um projeto de pesquisa 

intitulado “A presença da mulher nos cursos de Graduação da área de Informática do 

IFRN”, composto por duas professoras de informática e duas alunas do curso de TADS, 

todas do IFRN campus Nova Cruz. 

O projeto teve o intuito de investigar quais fatores interferiam no acesso e 

permanência das mulheres nos cursos de graduação da área de informática no IFRN e 

uma das atividades propostas foi a realização de uma exposição de fotos e relatos de 
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mulheres que atuavam na área, no Rio Grande do Norte. O objetivo principal da exposição 

foi refletir sobre o apagamento feminino na história da informática, sendo intitulada como 

“O apagamento feminino na história da informática: acendendo as luzes”.  

A exposição ocorreu na VI EXPOTEC do campus IFRN Nova Cruz, no mês de 

novembro do ano 2019 e foi organizada em duas etapas. Na primeira etapa, os 

participantes assistiam a um vídeo (confeccionado por uma das alunas participantes do 

projeto) que mostrava a história de mulheres que foram fundamentais para o 

desenvolvimento mundial da informática e recebiam um encarte com o resumo da história 

narrada no vídeo. 

 
Figura 01: Primeira etapa da exposição, momento de exibição do vídeo (esquerda) e cartaz de divulgação 

da exposição (direita). 

 

Fonte: Própria (2019). 

 

Em seguida (Figura 02), os participantes eram direcionados a uma sala escura 

onde estavam expostas as fotos das mulheres em conjunto com um relato individual (o 

relato tratava-se de uma mensagem breve a respeito da trajetória acadêmico-profissional 

delas e uma frase de estímulo a permanência na área de informática) e, neste ambiente 

escuro, os participantes iluminavam os relatos expostos a partir das lanternas dos seus 

celulares, metaforizando a ideia de acender, ou seja, dar visibilidade a história das 

mulheres da área de informática. 

Figura 02: Segunda etapa da exposição, participantes iluminando as fotos  
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Fonte: Própria (2019). 

 

Por fim, os participantes tinham a possibilidade de escrever uma mensagem em 

cartolinas que estavam dispostas em uma das paredes da sala, o que não era obrigatório, 

mas acabou se caracterizando como uma forma de feedback dos visitantes a respeito das 

vivências oportunizadas pela participação na exposição. Uma das cartolinas com 

mensagens dos participantes da exposição está representada na Figura 03, abaixo. 

Figura 03: Mensagens escritas pelos participantes da exposição 

 

Fonte: Própria (2019). 

 

A atividade teve uma excelente recepção da comunidade escolar, tendo uma 

grande quantidade de participantes, o que gerou discussões sobre a temática entre alunos 

e professores e demais membros da comunidade escolar. 

 

CONCLUSÕES 

O desenvolvimento da exposição fotográfica descrita possibilitou a ampliação do 
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debate de gênero na área de informática, além de suscitar reflexões sobre gênero dentro 

da instituição, criando terreno fértil para desenvolver novas ações a respeito da temática 

e suas implicações no ambiente escolar. Além disso, a atividade se caracteriza como 

espaço de troca de experiências entre as mulheres, formando grupos de apoio entre elas e 

fortalecendo o sentimento de pertencimento a área de informática. 

Por fim, diante do que foi percebido e sentido a partir da realização desta 

exposição fotográfica, entende-se que é urgente e necessário refletir sobre a vivência das 

alunas dos cursos de informática do IFRN de forma a combater os padrões sociais 

estabelecidos, padrões estes que tem como base uma lógica binária (mulher x homem), 

que desconsidera a condição do individuo de ser construído pelo meio social e a sua 

pluralidade. Sendo assim, é fundamental realizar atividades que gerem reflexões sobre as 

desigualdades de gênero presentes na sociedade, de forma a combatê-las e com objetivo 

de tornar os ambientes educacionais mais igualitários e representativos para todos os 

gêneros. 
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A INCLUSÃO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UMA VIVÊNCIA 

EXTENSIONISTA 
          

Hosana Crisostomo Cavalcante1; Joice Neves Machado2; Mauren Porciúncula3 

            

INTRODUÇÃO 

Este trabalho é um relato de uma experiência vivido no Programa de Extensão 

Letramento Multimídia Estatístico/LeME, que busca promover o Letramento Estatístico 

de jovens e adolescentes em vulnerabilidade social, econômica e ambiental, que 

frequentam, no contra turno escolar, um centro de formação pré-profissionalizante. Tem 

como objetivo relatar as dificuldades encontradas pelas professoras em formação 

acadêmica, atuantes neste Programa como docentes, durante a execução das aulas 

realizadas no extremo sul do país, na cidade de Rio Grande/RS.   

No decorrer dos anos de formação acadêmica em licenciaturas, a preparação para 

uma escola inclusiva, geralmente, é pouco abordada em sala de aula. Assim sendo, não 

consta no currículo acadêmico das professoras em questão, disciplinas de caráter 

obrigatório com enfoque na educação especial e inclusão social. Autores como Carvalho 

(2010, p.123) ponderam sobre o planejamento de aula que: “[...] aprendemos a programá-

la sob a hegemonia da normalidade, como se houvesse um aluno ‘padrão’ que servisse de 

modelo aos demais.”. Sendo assim, a falta de informação dificulta a formulação de um 

plano de aula adequado para as diversidades encontradas em ambiente escolar.  

De acordo com a Lei 9.394, Art. 4º parágrafo III,  

O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a 

garantia de: atendimento educacional especializado gratuito aos educandos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, 

preferencialmente na rede regular de ensino; (BRASIL, 1996). 

Com isso, resta-se perguntar se somente a formação acadêmica prepara os futuros 

professores para lecionar e atender as diferentes demandas de sala de aula, a fim de 

contemplar as necessidades de todo e qualquer aluno.  

 
1 Ciências Biológicas Licenciatura, Universidade Federal do Rio Grande, 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 Esta experiência docente específica foi vivenciada por duas professoras em 

formação acadêmica, nas áreas de Matemática e Ciências Biológicas. Durante as aulas, 

muitos desafios surgiram ao longo do percurso, alguns destes foram fáceis de serem 

contornados e superados, já outros nem tanto.  

O primeiro momento relevante foi a preparação e organização das aulas, neste, as 

professoras construíram um plano de aula com base no modelo aprendido na graduação. 

O mesmo se centraliza no conteúdo específico e em como ministrá-lo ao estudante. O 

aprendizado consiste na produção do documento, mas não necessariamente ensina quais 

tipos de estudantes podem ser encontrados em sala de aula, e tampouco em como utilizar 

o conteúdo para alcançá-los nas suas mais peculiares e especiais necessidades.   

Ao iniciarem as aulas, duas principais problemáticas surgiram: a) havia estudantes 

com diferentes níveis de desenvolvimento, porque neste local onde o Programa é 

desenvolvido, a proposta é atender turmas que contenham alunos em distorção idade 

série; b) havia um aluno que aparentava possuir alguma necessidade especial. 

Inicialmente, para tentar contornar as diferenças na aprendizagem entre os alunos 

– uma fração da turma apresentava dificuldade na parte introdutória do conteúdo, 

enquanto os demais demonstravam facilidade – uma revisão de conteúdo foi realizada no 

quadro, com a pretensão de sanar dúvidas e proporcionar conhecimentos básicos 

necessários posteriormente. Mesmo com essa abordagem, um aluno continuava com 

dificuldade. Ao conversar em particular, foi descoberta uma realidade inesperada, o que 

fez as professoras repensarem suas práticas. O mesmo se encontrava em uma situação de 

vulnerabilidade diferenciada dos demais colegas. Ainda assim, buscava participar das 

explicações e respondia a todos os questionamentos com entusiasmo, entretanto 

apresentava dificuldade na compreensão do conteúdo, bem como nos cálculos básicos 

necessários para desenvolver as atividades. Com isso, o aluno demonstrava 

desmotivação, e então, não conseguia interagir com os demais, sendo necessário um 

planejamento e metodologia específicos para conseguir integrá-lo. As professoras 
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procuraram resolver suas dúvidas e auxilia-lo individualmente para que pudesse 

compreender o que lhe foi proposto. 

Uma outra problemática que surgira era mais inesperada e inabitual ainda. Com o 

passar das aulas e atividades era explícito que outro aluno apresentava um comportamento 

diferenciado, suas falas eram desconexas com o contexto, dormia e acordava diversas 

vezes durante a aula, aparentava uma certa “ingenuidade”, que não correspondia a sua 

idade. Por conta desses comportamentos que apresentava, acabava sendo alvo de bullying 

pelos colegas. As professoras novamente viram-se em um impasse, com mais um 

obstáculo que deveria ser enfrentado. Logo após reconhecerem que o mesmo poderia ter 

alguma necessidade especial, realizaram uma conversa com a turma sobre empatia, 

bullying e respeito ao próximo e suas diferenças. 

Durante o decorrer da experiência docente, as professoras buscaram soluções para 

as problemáticas que surgiram, dentre estas, conversar com os responsáveis pelo centro 

que oferta os cursos pré-profissionalizantes e pelo Programa LeME. A partir disso, foi 

sabido de uma observação na ficha do aluno. Esta informava o diagnóstico de Autismo, 

bem como o uso de medicamentos pelo mesmo, que justificaria o sono durante a aula e 

os demais comportamentos. O fato não foi relatado anteriormente para que as licenciandas 

pudessem preparar a aula de forma adequada, o que refletiu na falta de preparação das 

professoras, pois não previram tal situação. 

Frente a estas problemáticas, como planejar uma aula que abrangesse diferentes 

tipos de aprendizagem?  A graduação realmente prepara seus futuros professores para a 

realidade que irão encontrar? Estes foram alguns dos questionamentos que surgiram 

decorrentes da situação. Na graduação, em nenhuma das suas disciplinas fora abordado, 

de forma aprofundada, como ministrar uma aula para alunos tão heterogêneos e com 

especificidades tão distintas. Por conseguinte, já vem sendo indicado que é necessário 

oferecer uma atenção especial aos professores, incluindo disciplinas com enfoque na 

educação inclusiva ainda na formação inicial de docentes (KASSAR, 2011; DE 

CARVALHO et al, 2018).  

Diante do relatado, as futuras professoras puderam compreender a necessidade da 

criação de um planejamento mais amplo e maleável a fim de contornar problemáticas 

como as citadas, tal qual o uso de diferentes metodologias com o intuito de alcançar os 
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alunos e potencializar seus aprendizados. Ademais, entenderam sobre as diversidades que 

poderiam encontrar e no futuro poderão estar mais preparadas para uma sala de aula 

inclusiva e acolhedora. 

Dessa forma, mesmo que frustrante em alguns momentos, esta experiência se 

tornou extremamente relevante para a formação docente das professoras, portanto, os 

desafios que se apresentaram e as tentativas de enfrentamento dos mesmos, levaram a um 

conhecimento que não obteriam somente na sala de aula da graduação, ou estudando 

teorias educacionais. Estes conhecimentos são os saberes experienciais (TARDIF, 2002, 

p.48), que se constroem no professor somente por meio de suas práticas e vivências do 

dia a dia em sala de aula. 

 

CONCLUSÕES 

 Diante do exposto, fora notório o sentimento de despreparo e inaptidão 

experenciado pelas professoras frente a vivência de sala de aula. Assim, salienta-se a 

relevância de futuros professores obterem conhecimentos específicos sobre educação 

inclusiva ainda no período de formação docente, visando alcançar um ambiente de 

aprendizagem inclusivo. Outrossim, compreender todas as pessoas são diferentes, 

aprendem de formas diversas e em tempos não iguais, e, portanto, o professor precisa 

estar preparado para colocar-se como orientador do processo de aprendizagem, dotado de 

uma diversidade de competências, para colocar o estudante no centro do processo, como 

protagonista, e pautar a prática docente pelas demandas dos estudantes. 
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ATUAÇÃO NA MONITORIA ACADÊMICA EM COMPONENTE 

CURRICULAR DE ENSINO REMOTO COMO ELEMENTO FORMATIVO DE 

ESTUDANTE EM PEDAGOGIA 
          

Samara Willianne Araújo Gomes Silva1; Kize Arachelli de Lira Silva2 

          

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência de estudante do Curso 

de Licenciatura em Pedagogia em relação à prática de monitoria acadêmica no 

componente curricular de Didática vivenciada em ensino remoto, no referido curso, numa 

instituição privada de ensino superior em Natal-RN. A experiência se deu entre agosto a 

dezembro de 2020, período demarcado da pandemia Covid-19 em contexto mundial, que 

reconfiguraram o ensinar e o aprender, pondo em debate problemáticas sobre a educação 

remota. Assim, consideramos que este relato pode elucidar alguns aspectos concernentes 

às condições materiais e objetivas nas quais estão imersos docentes e discentes nessa 

conjuntura pandêmica. A partir de uma exposição descritiva e reflexiva, seguindo a ordem 

cronológica dos fatos, destacamos os enfrentamentos e desafios experimentados durante 

a realização da monitoria, tendo em vista vislumbrar a possibilidade de construir novos 

caminhos que são significativos tanto para o campo educacional, tornando a nossa 

vivência uma experiência colaborativa, como para a construção do caráter profissional 

do(a) pedagogo(a) em formação. 

  

A TELA DA NARRATIVA E A NARRATIVA DA TELA 

A importância da monitoria não se verifica apenas diante do apoio pedagógico 

que os discentes podem necessitar durante o estudo de um componente curricular, mas 

compreende toda uma ação educativa na qual alunos, professor(a) e monitor(a) interagem 

mediados por conceitos epistemológicos, metodologia privilegiada pelo(a) professor(a) 

titular da turma, contexto sociocultural dos educandos, normas e orientações 

institucionais e demandas advindas das necessidades formativas da turma. É importante 

destacar que a monitoria não é uma prática educativa recente, visto que já na Universidade 

Medieval, quando do desenvolvimento da escolástica e de seu método, haviam monitores, 

 
1 Discente no curso de Licenciatura em Pedagogia, UFRN, swag@ufrn.edu.com.br 
2 Doutora em Educação (UFRN), Professora da UNINASSAU/Natal-RN, 

professorakize.pedagogia@gmail.com  
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denominados ‘repetidores’, os quais replicavam a matéria desenvolvida por seus mestres 

(FRISON, 2010). 

Sendo assim, para efeito desse relato de experiência, privilegiou-se o método 

descritivo, com abordagem qualitativa, considerando o recorte temporal entre os meses 

de agosto a dezembro de 2020, tendo como referência de dados empríricos as anotações 

evidenciadas no caderno de registro da monitoria realizada junto a uma turma do 2º 

período do curso de Licenciatura em Pedagogia, numa instituição privada localizada em 

Natal/RN. Tendo em vista a condição de ensino remoto, a monitoria foi desenvolvida 

através de encontros síncronos, via plataforma digital3 utilizada pela instituição. As 

anotações do caderno de registro foram analisadas, para efeito desse estudo, na 

perspectiva de reduzir a distância entre a teoria e os dados encontrados, considerando a 

concepção de fenômenos por meio de sua descrição e interpretação (TEIXEIRA, 2011).  

As temáticas abordadas bem como as estratégias didáticas vivenciadas na 

mediação pedagógica junto aos alunos possibilitaram momentos para a melhor 

compreensão dos conteúdos discutidos no ambiente remoto, fazendo-os construir 

perspectivas em torno dos elementos inerentes à Didática e sua relevância para o contexto 

educativo. Esse debate é imprescindível para o licenciado em Pedagogia, tendo em vista 

que a Didática é a ciência que estuda, conforme descreve Libâneo (1990), os 

conhecimentos a serem construídos, as habilidades, hábitos e atitudes a serem 

desenvolvidas ao término do estudo do próprio componente curricular, que estão 

articulados, necessariamente, à práxis pedagógica. 

Durante os três meses de monitoria remota, aprendizados como valorização da 

formação docente, importância da preparação profissional teórico-científica e técnico-

prática, o entendimento do processo de ensino como uma atividade conjunta, entre outros 

aspectos, constituíam-se indicadores, pois, da mesma forma que estudávamos a 

teorização da disciplina, a praticávamos. E este processo, na perspectiva da monitora, 

permitiu criar ocasiões efetivas de “debutar na profissão” e se afirmar no magistério, além 

de ter consolidado como ação facilitadora para que o aluno desenvolva o senso crítico e 

possa, elegendo saberes e realizando ações, cada vez mais participar ativamente de sua 

 
3 Para a continuidade das aulas, a instituição adotou a Microsoft Teams, que é uma plataforma unificada de 

comunicação e colaboração que combina bate-papo, videoconferências, armazenamento de arquivos e 

integração de aplicativos no local de trabalho. 
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“prática social” (BULGRAEN, 2010), considerando o contexto de uma crise sanitária e 

humanitária (em nível global), que tem testado a espécie humana em várias dimensões, 

conforme relata Lima (2020).  

Os desafios no início da monitoria eram mais técnicos/logísticos do que 

conceitual, pois a necessidade de imersão repentina nas ferramentas tecnológicas 

evidenciou a inexperiência devido à ausência da ênfase do conteúdo educação e 

tecnologia na formação do(a) pedagogo(a) e o despreparo da instituição em promover 

capacitação de monitores. Essa análise emerge da reflexão de que, conforme pondera 

Valente (1999), não se trata (apenas) de criar condições para o professor dominar o 

computador ou o software, mas sim auxiliá-lo a desenvolver o conhecimento. Além disso, 

reforçou-se a constante preocupação em proporcionar, no que fosse possível, a concreta 

aprendizagem dos alunos, tendo em vista orientá-los para as finalidades sociais e políticas 

e criar um conjunto de condições metodológicas e organizativas para viabilizá-lo, 

conforme orienta Libâneo (1990). 

Considerando o esgotamento mental provocado por um ano que apresentou 

desafios, reconhecemos alguns aspectos de grande valor: o compromisso social e ético 

docente diante do seu permanente empenho no processo educacional; o desenvolvimento 

de forças, capacidades físicas e intelectuais, tendo em vista preparar os graduandos para 

enfrentar os desafios da vida e; a necessidade urgente de se iniciar práticas voltadas para 

o desenvolvimento de inteligência emocional nos contextos educacionais. Soma-se a 

esses aspectos, a urgência para otimizar o uso das tecnologias, levando em consideração 

que, ao serem trabalhadas e acessível a todos, permitirão um ambiente mais saudável e 

rico em aprendizagens (VALENTE, 2017). 

 

CONCLUSÕES 

A monitoria se constituiu como uma estratégia didático-pedagógica 

imprescindível para o desenvolvimento de habilidades teórico-práticas necessárias para o 

crescimento pessoal e profissional. E, neste sentido, considerando o contexto em que foi 

desenvolvida, esta prática educativa possibilitou e, mais do que isso, justificou a 

necessidade sólida de uma preparação profissional face às exigências colocadas ao 

trabalho docente, conforme argumenta Libâneo (1990), não limitando-se apenas às 
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práticas tradicionais do ensino, mas compreendendo que outros aspetos (tecnológicos, 

emocionais, logísticos, financeiros), que são inerentes aos seres humanos, não só 

interferem, como modificam o processo de ensino-aprendizagem.  

Sem considerar esses aspectos não há como praticar uma monitoria sem que se 

aproprie, conscientemente, da responsabilidade que é provocar e incentivar a 

aprendizagem ativa do outro, empenhando-se muitas vezes contra todos os desafios reais 

vivenciados, tendo como objetivo favorecer o desenvolvimento, não somente acadêmico, 

mas social, político e humano do educando. É importante frisar que, para a construção 

docente, faz-se necessário compreender que pertence ao estudante, no ensino superior, a 

decisão de participar do momento de assimilação, orientação e conversa oferecidos na 

monitoria, sobre os assuntos traçados na ementa do componente curricular, tendo como 

cerne um princípio autorregulatório que, conforme aponta Frison (2010), significa 

conhecer estratégias de aprendizagem que lhe facilitam o processo de aprender. 

Assim, confirmamos que a monitoria contribuiu para a formação docente, pois 

proporcionou a apropriação da aprendizagem de forma efetiva, bem como evidenciou o 

despertar para docência através de um intercâmbio de experiência entre a docente do 

componente curricular e a graduanda monitora, permitindo melhor desenvoltura nas 

relações interpessoais, momentos de relembrar o que se apreendeu na teoria e incentivo 

para estudar e solidificar a atuação docente, tendo por objetivo contribuir para a formação 

de futuros pedagogos. 
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O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: EXPERIÊNCIAS NOS CURSOS DE 

TURISMO E HOTELARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 
          

Jonilson Costa Correia
1 

            

INTRODUÇÃO 

Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou 

oficialmente o Novo Coronavírus (COVID-19) como uma pandemia. Uma das 

recomendações dadas pelo órgão de saúde mundial foi o distanciamento social e, com 

isso, a suspensão das aulas presenciais nas escolas de Educação Básica e instituições de 

Ensino Superior, públicas e privadas. Logo após essa declaração, o Ministério da 

Educação (MEC) publicou a Portaria n º 343, que “dispõe sobre a substituição das aulas 

presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo 

Coronavírus (COVID19)”. 

Nesse contexto o aparelho escolar, que compreende o sistema das diferentes 

escolas públicas e particulares, realiza o ensino remoto como forma de minimizar a 

distância entre estudantes e professores durante a pandemia, experimentar outras 

possibilidades de produção do conhecimento, fomentar trocas entre professores e alunos, 

assim como dar conta do calendário das aulas. 

Este estudo tem como objetivo analisar as percepções que os alunos dos Cursos 

de Turismo e Hotelaria, Universnidade Federal do Maranhão (UFMA), têm sobre o 

ensino e a aprendizagem on-line neste contexto de pandemia. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O caminho investigativo busca desvelar se detrás de um fenômeno há um 

problema relevante e de natureza epistemológica. O presente estudo tem abordagem 

qualitativa, e se desenvolve a partir de um duplo caminho: a revisão bibliográfica e o 

estudo de caso. A abordagem qualitativa responde as questões particulares. Ela se 

preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificada 

com atitudes, que correspondam a um espaço muito profundo nas relações dos processos 

 
1 Doutor em Educação – FaE – UFMG, Professor do Departamento de Turismo e Hotelaria, Universidade 

Federal do Maranhão, jonilson.costa@ufma.br 
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e fenômenos (MINAYO et al, 2007). 

Os participantes da pesquisa foram graduandos dos cursos de Turismo e Hotelaria 

da Universidade Federal do Maranhão, sendo 96,2% de hotelaria e 3,8% de turismo. Cada 

entrevista foi codificada com a letra “E” de estudante, seguida de um número para 

identificar o participante da pesquisa.  

Para organização e apresentação dos dados, utilizaram-se as narrativas/ falas 

compreendidas como a expressão da experiência humana. Para Costa (1997, p. 8), “narrar 

é (re) construir de modo escrito ou verbal o presente, as lembranças, os desejos, é (re) 

elaborar a experiência individual no passado comum”.   

O primeiro questionamento feito aos alunos foi saber se as atividades on-line 

(webnários) nos Cursos de Turismo e Hotelaria contribuem para a aprendizagem. Neste 

questionamento conseguimos 24 respostas e apresentamos as mais relevantes: 

 
Tabela 1 – Contribuições das aulas para o aprendizado do aluno de Hotelaria e Turismo 

Contribuições 

Contribuem para manter o nosso senso crítico; aumentar o nosso conhecimento nos mantendo 

atualizados com os acontecimentos específicos da nossa área em relação à pandemia da COVID-

19, sendo a melhor opção para o momento atual (E3); 

 

São de grande importância, pois há uma troca de experiências, de falas entre 

mestres/doutores/especialistas da área com alunos, contribuindo de forma mútua e gerando esse 

conhecimento aplicado nas nossas vidas diante desse cenário pandêmico (E21); 

 

Diante do cenário atual, onde não há aula e, por diversas vezes, o aluno não se vê obrigado a 

estudar, essas “lives” contribuem para que meus conhecimentos dentro do meu curso não fiquem 

parados mesmo com a falta de aula presencial (E25). 

Fonte: Própria (2020). 

 

O principal elemento em destaque é o conhecimento que estas atividades 

possibilitam a produção e (re) organização de saberes. Sobre este ponto, Primo (2000, 

p. 60) diz que “as novas tecnologias da informação e da comunicação vêm contribuindo 

para a modificação da forma de as pessoas se relacionarem e de construírem 

conhecimentos”. 

 
Tabela 2 – Pontos positivos do modelo de ensino remoto 

Pontos Positivos 

Continuidade dos estudos, mesmo em quarentena; - cuidar da saúde mental, combatendo o ócio 

na pandemia; - participar de atividades em grupo, mesmo que a distância (E26); 

 

Conhecimentos que são adquiridos e repassados entre professor e alunos virtualmente que 
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muitas das vezes o professor não consegue passar tudo em uma sala de aula. E a questão do 

distanciamento social nessa pandemia (E18); 

 

Ajuda o aluno a ter conhecimentos além dos que são abordados em sala. Gera o anseio do aluno 

a buscar mais e pesquisar mais, sendo assim não ficar acomodado com a situação atual do 

mundo. A fácil propagação de várias temáticas de forma simples e inclusiva (E13). 
 

Fonte: Própria (2020). 

 

Aprender com o uso de tecnologias no leva a pensar e aplicar novos parâmetros 

de disseminação e compartilhamento do conhecimento. Sobre isso, Pérez Gómez (2015, 

apud Moran, 2018, p. 10) explica que 

Hoje as tecnologias digitais móveis, conectadas, leves ubíquas são o motor e a 

expressão do dinamismo transformador, da aprendizagem por 

compartilhamento [...]. Hoje, não são só apoio do ensino, são eixos 

estruturantes de uma aprendizagem criativa, critica, empreendedora, 

personalizada e compartilhada. 

 

Tabela 3 – Pontos negativos destacados pelos alunos 

Pontos Negativos 

Custo alto na aquisição de pacotes de dados e internet banda larga; - falta de treinamento que 

nos possibilitasse usar as ferramentas utilizadas nas aulas (Zoom e Google Meet); - Falta de 

divulgação dos horários e links para acessar as aulas (E13); 

 

Muitos não conseguem ter de assistir às lives devido à falta de acesso à Internet e equipamentos 

de informática para que possam participar (E12); 

 

Possibilidade de dispersão, pois as aulas são na internet - custo alto com pacotes de dados e de 

banda larga para assistir às aulas - necessidade de possuir equipamentos caros, como notebooks 

ou smartphones (E3); 

 

Pouca interação entre os participantes que às vezes ficam mais tímidos do que normalmente 

seriam presencialmente, pessoas que não tem internet não podem participar, as aulas se tornam 

mais cansativas e às vezes monótonas (E19). 
Fonte: Própria (2020). 

 

A Universidade Federal do Maranhão, devido à pandemia da Covid-19, por meio 

da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PROAES), divulgou edital referente ao Auxílio 

Inclusão Digital em duas modalidades: pacote de dados e empréstimo de tablets. A 

falta da mão de obra qualificada técnica computacional e, sobretudo, professores 

preparados pedagogicamente. Nesse caso, Barros e Carvalho (2019, p. 214) apontam que 

A maioria dos professores não faz parte dessa geração, e, por isso, têm 

resistência para compreender essas inovações. Mas, é o professor que deve 

exercer a função de orientar os alunos quanto ao uso e caminhos a serem 

trilhados com as novas tecnologias.  

 

A partir do ineditismo deste novo cenário, na educação, os professores enfrentam 

http://www.ufma.br/portalUFMA/edital/zzOe62HiBJXPjCE.pdf
http://www.ufma.br/portalUFMA/edital/X88QILVGtLjQ7IG.pdf
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novos desafios e procuram se adaptar. Um dos maiores desafios, para muitos docentes, é 

a dificuldade em aprender a utilizar novas ferramentas, planejamento das aulas em outro 

formato, entre outros que estão exigindo deles formação contínua para o “novo normal” 

nas escolas. 

Na Universidade Federal do Maranhão, por exemplo, tendo em vista o cenário da 

pandemia da Covid-19, a Diretoria Interdisciplinar de Tecnologias na Educação (Dinte) 

se mobilizou para criar alternativas de qualificação de professores. Dentre as ações foram 

ofertados webnários com temáticas da Educação a Distância (EaD) de grande interesse 

ao professor que precisa adquirir conhecimentos para iniciar as suas ações docentes, 

incorporando as tecnologias na educação. 

 

CONCLUSÕES 

 Nesse tempo desafiador, a educação precisa se adequar ao “novo normal”, ou 

seja, criar situações, espaços e metodologias capazes de despertar a curiosidade dos 

alunos e permitir pensar o concreto, conscientizar-se da realidade, questioná-la e construir 

conhecimentos para transformá-la, superando a ideia de que ensinar é sinônimo de 

transferir conhecimento. 

Nesse contexto os cursos de Hotelaria e Turismo da UFMA decidiram, em seus 

respectivos colegiados, definir como seria a oferta de competentes curriculares e o 

planejamento acadêmico com o uso do Ensino Emergencial Remoto.  

Desse modo buscou-se com esta pesquisa analisar as percepções que os estudantes 

de Turismo e Hotealaria têm sobre o ensino remoto. A partir dessa análise, os alunos 

apontaram que há benefícios na retomada das atividades de forma remota, dentre eles: o 

reencontro com professores e outros alunos e a continuidade dos estudos mesmo que on-

line. No que diz respeito aos desafios, os alunos citaram, principalmente, o acesso aos 

equipamentos e à internet adequados e suficientes para participar das atividades, a falta 

de formação dos docentes que ainda não têm domíno de tecnologias digitais e ainda o 

cançaso em ficar muito tempo na frente da tela.  
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PROJETO DE EXTENSÃO SPANGLISH: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
          

Eline Costa de Lima
1
; Kelly Aline Hipólito de Medeiros

2
; Cristiane de Brito Cruz

3 

            

INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como objetivo fazer um breve relato das experiências 

vividas durante o Projeto de Extensão Spanglish. Ele consistiu-se de um curso de 

capacitação profissional oferecido pelo IFRN Campus Currais Novos para docentes e 

discentes de Língua Inglesa e Língua Espanhola de Currais Novos e região que visou 

reunir esses profissionais para socializar ideias inovadoras e proporcionar 

aperfeiçoamento da prática docente.  

A formação continuada é uma importante aliada ao professorado tendo em vista 

que, de acordo com Rodrigues, Lima e Viana (2017), a formação inicial é insuficiente 

para fornecer todas a ferramentas necessárias à atuação docente. A docência é uma 

atividade complexa pois leva a vivências particulares para cada professor e professora, 

além de exigir uma gama de saberes específicos para viabilizar o educar 

(PEREIRA,2012). Sendo assim, é necessário que eles continuem seus estudos através da 

formação continuada, visando aprimorar suas práticas.   

Nesse contexto, a importância do Projeto Spanglish residiu em contribuir na 

melhoria do Ensino de Línguas Estrangeiras na educação pública através do investimento 

em formação pedagógica e treinamento continuado, possibilitando assim a partilha de 

conhecimentos e o desenvolvimento profissional. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Em decorrência da pandemia da COVID-19 e o consequente fechamento das 

instituições de ensino para a promoção do isolamento social, o projeto Spanglish foi 

realizado virtualmente entre abril e dezembro de 2020. Foram organizadas duas turmas, 

denominadas de Turma 1 (de abril a setembro de 2020) e Turma 2 (de setembro a 

dezembro de 2020). 

As atividades realizadas distribuíram-se em quatro fases: diagnóstico inicial e 

sensibilização, reuniões de estudo, sessões de oficina e avaliação final. Na primeira fase, 
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os participantes foram contatados por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura de Currais Novos-RN (Turma 1) e através de inscrições divulgadas no Portal 

IFRN Campus Currais Novos (Turma 2). Aqueles que demonstraram interesse foram 

reunidos em um grupo de Whatsapp, que seria o canal de comunicação entre participantes 

e equipe, e convidados a participar de uma videoconferência de apresentação dos 

objetivos, metodologia, processo avaliativo e cronograma de atividades do projeto.  

Em seguida, ocorreram as reuniões – ou encontros – de estudos. Elas 

compreendiam aulas expositivas dialogadas para o debate e apresentação de temas 

relacionados ao Ensino de Línguas Estrangeiras (conceitos básicos no Ensino de Línguas 

estrangeiras, origem do termo Spanglish, metodologias de ensino tradicional e a 

Pedagogia Pós-Método), além de resolução de exercícios. Na última reunião, os 

participantes receberam as instruções e indicação de materiais necessários para a etapa 

seguinte.  

Na etapa das sessões de oficinas, os participantes, em duplas ou individualmente, 

deveriam planejar e apresentar uma aula para o modelo de Ensino Remoto Emergencial 

utilizando as metodologias tradicionais e a Pedagogia Pós-método. A aula deveria 

articular conhecimentos de Língua Estrangeira com um tema gerador de relevância social 

propostos pela coordenadora Cristiane Cruz (Comunidade Negra, Cultura Indígena, 

Feminismo, Comunidade LGBTQIA+ e Intolerância religiosa). As apresentações 

ocorreram por videoconferência e eram avaliadas por uma banca composta pela 

coordenadora e dois convidados. Por fim, na fase de avaliação final, os grupos das sessões 

de oficina deveriam escrever um relatório sobre as experiências vividas durante o período 

de formação. Além disso, foi pedido que os participantes respondessem um questionário 

no Google Forms para avaliar o projeto e sua execução.  

O projeto teve um total de 53 inscritos (21 para a Turma 1 e 32 para a Turma 2). 

Contudo, apenas 17 participantes concluíram as atividades (4 da Turma 1 e 13 da turma 

2). Acredita-se que essa evasão foi motivada pelas mudanças na rotina causadas pela 

pandemia de COVID-19. Como ressalta Paludo (2020), as novas demandas educacionais 

acentuaram diversas desigualdades e a precarização do trabalho docente, além de exigir 

uma nova rotina com maior volume de trabalho e que precisou ser conciliada com a vida 

pessoal. Com isso, possivelmente muitos participantes não conseguiram conciliar o curso 
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com suas atividades profissionais e pessoais.  

Embora tenha apresentado uma acentuada evasão, o curso contou com a 

participação ativa dos concluintes nas reuniões de estudo e nas sessões de oficina. No 

total foram realizados 12 encontros de estudos (6 em cada turma) e 10 sessões de oficina 

(3 na Turma 1 e 7 na Turma 2). Elas compreenderam importantes momentos de formação 

pois possibilitaram troca de conhecimentos e experiências. Irigon (2014) ressalta que 

esses momentos de partilha compreendem uma política de valorização pessoal e 

profissional do professorado e das instituições em que atuam, e que possibilitam a 

reflexão sobre ideias e percepções, a construção de novos conhecimentos e permitem 

pensar e trocar práticas docentes vivenciadas. Além disso, os encontros e oficinas 

possibilitaram o contato e uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), 

importantes recursos para a manutenção das interações sociais e a promoção do Ensino 

Remoto em tempos de pandemia.  

Com relação a avaliação final, todos os grupos entregaram os relatórios e 13 

concluintes responderam ao questionário solicitado. No relatório, os grupos consideraram 

que a participação no curso foi positiva para sua formação. Um deles citou o receio de 

não participar do curso pelas demandas da rotina em cenário pandêmico, o que reforça a 

ideia acerca da evasão. Quatro grupos conseguiram executar suas propostas de aula e um 

utilizou-a para o desenvolvimento de um material didático utilizado em seu estágio à 

docência. A bibliografia utilizada e as metodologias apresentadas nos encontros de 

estudo, em especial a Pedagogia Pós-método, foram apontados como ponto positivo do 

curso. Como pontos negativos, foram citados a falta de aulas presenciais e o fato de que 

a maioria do material estava em língua inglesa, tendo em vista que essa corresponde a 

formação inicial da professora coordenadora.   

A maioria dos respondentes do questionário tem formação inicial em Língua 

Inglesa e está atuando na rede pública de ensino. Além de profissionais e estudantes de 

Currais Novos e Região, o projeto contou com participantes de Parelhas, Natal e Tibau 

do Sul, o que foi possível pela realização virtual do curso. Os respondentes consideraram 

que o conhecimento da Pedagogia pós-método e a avaliação da banca nas sessões de 

oficinas foram as atividades que mais contribuíram em sua prática pedagógica. Como 

sugestões e críticas, foram sugeridas a realização de mais reuniões de estudo, assim como 
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mais atividades e incentivo a participação nesse momento; e exemplos práticos para 

nortear as sessões de oficinas. Por fim, quanto a possibilidade de uma nova edição do 

curso em 2021, todos mostraram-se interessados em participar novamente ou colaborar 

nos encontros de estudo ou na avaliação das sessões de oficina.  

CONCLUSÕES 

A partir dos resultados, pode-se concluir que o Projeto Spanglish possibilitou uma 

oportunidade de aperfeiçoamento docente a seus participantes. Mesmo com os desafios 

trazidos pelo cenário pandêmico, o curso gerou momentos de trocas de experiências e 

ideais, bem como a (re)construção de conhecimentos acerca de metodologias e 

procedimentos. As experiências vividas mostraram-se positivas não só para os 

participantes, mas também para a equipe, mostrando assim o aprendizado mútuo entre 

quem forma e quem busca a formação. Os elogios e críticas feitos serão de suma 

importância para melhorias em possíveis edições futuras. Além disso, o interesse dos 

participantes em uma nova edição mostra como o projeto tem potencial para expansão e 

aprofundamento.  

Também ressaltamos aqui a importância da promoção de formação continuada 

nas instituições de ensino públicas. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases - LDB 

(BRASIL, 1996), em seu artigo 63, inciso III, as instituições de ensino superior deverão 

manter programas de formação continuada para profissionais da educação de todos os 

níveis. Desse modo, os resultados reafirmam o compromisso social do IFRN Campus 

Currais Novos como agente transformador para além dos muros físicos da instituição a 

partir do tripé Educação - Pesquisa - Extensão.  
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DESAFIOS DA SUPERVISÃO DO PIBID EM TEMPOS DE PANDEMIA NA 

ESCOLA MUNICIPAL CARLOS RAIMUNDO RODRIGUES EM BOA VISTA/RR 

Vanessa Alves Rodrigues 76; Ediane Sousa Miranda Ramos77; Aldenir Fiáz de Araújo 

Silva78 

INTRODUÇÃO 

O Programa de Iniciação à Docência – PIBID é um programa voltado para complementar a 

formação do acadêmico por meio de atividades realizadas no âmbito escolar, proporcionando 

vivências enriquecedoras para os envolvidos. Contudo, a proposta do subprojeto do PIBID do 

curso de Pedagogia nomeada por “Alfabetização e Letramento no 2º ano do ensino fundamental: 

vencendo desafios”, teve que passar por adapatações para acompanhar a atual sitauação da 

educação municipal, em meio aos desafios da pandemia, fato que modificou a dinâmica de 

vivência mundial. 

Frente a este contexto, o programa passou a ser realizado de forma virtual desde as ações de 

cunho organizacional às ações em loco com as professoras de campo e os alunos. Neste sentido, 

o presente relato vem apontar as diferentes abordagens realizadas na supervisão durante o período 

pandêmico do Programa de Iniciação à Docência que vem sendo realizado na Escola Municipal 

Carlos Raimundo Rodrigues, no município de Boa Vista, Estado de Roraima, no período inicial 

das ações do programa, e vale frisar que o mesmo ainda está em adamento com previsão para o 

seu término em março de 2022. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A Escola Municipal Carlos Raimundo Rodrigues é uma escola de grande porte no município 

de Boa Vista, do Estado de Roraima, que atende atualmente 975 alunos, possui 46 turmas de 

1º ao 5º ano do nível fundamental, sendo 12 turmas do 2º ano. O subprojeto do Programa 

PIBID do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Roraima- UERR propõe para os 

acadêmicos a possibilidade de acompanhamento das atividades escolares com foco no auxílio à 

alfabetização dos alunos.  Contudo diante do contexto pandêmico as ações tiveram que ser 

redirecionadas para atender as demandas advindas do andamento das aulas na forma remota,  

cuja disposição viabiliza apenas 48 dias letivos com a carga horária de 7 horas diárias, divididas 

 
76 Professora da Rede Municipal de Educação de Boa vista/RR e Supervisora do Programa de Iniciação à 

Docência PIBID, pela Universidade Estadual de Roraima- UERR, vanessa_alv3s@live.com 
77 Professora da Rede Municipal de Educação de Boa Vista/RR e Supervisora Do Programa de Iniciação á 

Docência PIBID, pela Universidade Estadual de Roraima - UERR Mestranda do Ensino de Ciências da UERR, 

edianesousa147@gmail.com 
78 Professora da Rede Municipal de Educação de Boa vista/RR e Supervisora do Programa de Iniciação à 

Docência PIBID, pela Universidade Estadual de Roraima- UERR, aldenirfiaz3@hotmail.com 

mailto:vanessa_alv3s@live.com
mailto:edianesousa147@gmail.com
mailto:aldenirfiaz3@hotmail.com


II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

    
 

    

em 4 horas assessoradas pelo professor e 3 horas para atividades complementares com a família. 

Esta decisão tem como base normativa o Parecer nº17/2020 do CME/BV/RR (BOA VISTA, 

2021), que indica a organização de um plano de ensino planejado pela Secretaria Municipal 

de Educação para complementar a carga horária do ano letivo de 2020, pois foi aprovado 

apenas 50% da carga horária total conforme a indicação do documento supracitado. 

Dentre outras medidas, o plano prevê o atendimento da rede municipal da forma mais 

abrangente possível para validar o restante da carga horária do ano letivo de 2020 restante. 

Assim, como em toda rede municipal, na Escola Municipal Carlos Raimundo Rodrigues, 

as aulas iniciaram em fevereiro de 2021 de forma remota com grupos de turmas no aplicativo 

whatsapp. Os professores fizeram seu planejamento utilizando os livros já entregues aos alunos 

como a ferramenta principal para realizar as atividades e garantir o acesso ao conhecimento do 

corpo discente. Sendo assim, as orientações de como e quais fazer ficam dispostas diariamente 

nos grupos das salas de aula que comporta os alunos, professores de sala e equipe gestora. E desta 

forma, toda a dinâmica da sala de aula ocorre pelo aplicativo de comunicação, como correções, 

dúvidas, atendimentos de forma geral. 

Os desafios como supervisora do programa iniciaram no repensar das atividades para as 

pibidianas que foram encaminhadas para a escola, pois as ações de apresentar a escola, a equipe 

gestora, as professoras de campo e os alunos, teve que ser redimensionada da forma presencial 

para a virtual. Equilibrar as ações com as pibidianas, professoras, supervisoras e equipe gestora 

da escola com as comunicações de forma online, foi um desafio, pois nem todas os participantes 

poderiam responder em tempo hábil. Frente a isso, a organização das ações de modo que pudesse 

abranger todos os participantes dentro da nova rotina devido a pandemia, foi um dos pontos 

relevantes para que as ações ocorressem de forma exitosa. 

A priori ocorreu um diálogo com a gestora da escola Marina Madureira que lançou o 

convite às professoras das turmas do 2º ano da escola e que prontamente se dispuseram a 

participar e a colaborar com o programa PIBID. Após as devidas apresentações e informações 

fez-se necessário conhecer um pouco mais e estreitar relações com as pibidianas, para isso foi 

realizada uma reunião online com todas as acadêmicas. Na oportunidade foram informadas
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quanto à dinâmica da rede municipal e da organização da escola assim como de demais situações 

pertinentes, e após serem devidamente apresentadas, dividiram-se em duplas conforme suas 

afinidades. Também forma orientadas quanto à primeira semana de observação para que 

afinassem o olhar, pois conforme Silva e Aragão (2012), o ato de observar é fundamental para 

analisar e compreender as relações dos sujeitos entre si e com o meio em que vivem. 

Nesta perspectiva analisa ainda que 

 
A observação é uma ferramenta fundamental no processo de descoberta e compreensão do 

mundo. O ato de observar pode desencadear muitos outros processos mentais 

indispensáveis à interpretação do objeto analisado, principalmente se for feito com o 

compromisso de buscar uma análise profunda dos fenômenos observados. ( SILVA; 

ARAGÃO, 2012, p.58) 

 
Desta forma, seguindo os padrões organizacionais de uma pesquisa com a coleta dos 

dados iniciais por meio da observação, foi solicitado às acadêmicas que organizassem um 

caderno de bordo e registrassem situações que ocorriam na dinâmica da sala de aula, e por fim, 

foram instigadas a entregar um relato expondo suas perspectivas diante do observado, 

apontando o que ponderavam positivo no ensino remoto, assim como os desafios que a 

modalidade apresentava na turma que observariam no período de cinco dias. 

Neste período as professoras sempre cordiais e colaborativas as inseriram em seus 

respectivos grupos de sala de aula remota. Contudo, um dos métodos organizacionais de três 

grupos das quatro turmas em que o programa foi direcionado para realizar as ações, era de que 

apenas o administrador, neste caso os professores e a equipe gestora, poderiam estar realizando 

postagens. Para driblar tal desafio de proporcionar às pibidianas uma observação similar ao que 

ocorre presencialmente quando se há o contato com os alunos e professores, foi criado um grupo 

paralelo nas três turmas em comum acordo entre as professoras e a supervisora de campo, para 

que fossem postados o que ocorriam nos diálogos privados entre as professoras e os alunos. 

Desta forma, as pibidianas puderam estar tendo contato com a rotina escolar de forma 

mais abrangente, obter dados e ter suas primeiras impressões quanto ao âmbito escolar remoto, 

pois se disponibilizava todas as informações possíveis quanto às organizações, interações e 

particularidades de cada turma. 

Como resultado deste primeiro momento as pibidianas em seus relatos apontaram como 

pontos positivos a colaboração mútua entre a família e a escola na modalidade remota de ensino, 

à medida em que a professora passou as orientações das atividades, por meio de roteiros escritos 

organizados, fotos, áudios e vídeos, a família por outro lado inseriu este momento na rotina 

familiar, que comporta estar mais tempo realizando atividades escolares com seus filhos. 
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Em meio a todos as situações relatadas, o respeito com o trabalho do professor foi 

apontado como outro ponto positivo, pois muitas famílias enviam as atividades mesmo que fora 

do horário de atendimento da professora, pois cada aluno possui suas particularidades. 

Outro ponto preocupante é como a informação, que mesmo postada de forma coesa e 

objetiva, está sendo absolvida pelos alunos estrangeiros, pois muitos ainda têm dificuldade quanto 

à língua portuguesa. Diante deste fato, a posição da professora em enviar fotos e áudios explicativos 

com esta preocupação foi apontada como positiva no processo de ensino e aprendizagem para os 

alunos estrangeiros, assim como para os alunos que possuem dificuldades de aprendizagem. 

CONCLUSÕES 

Neste momento, o ensino remoto na rede municipal apresenta-se como a principal 

alternativa na pandemia e sugere um gande desafio, pois diante das particularidades da rotina 

familiar, a inserção da responsabilidade de estar acompanhando de maneira mais assídua a 

aprendizagem dos filhos é algo desafiador. A rotina individual de cada participante durante a 

pandemia, os recursos tecnológicos disponíveis, o acesso limitado à internet, além da 

disponibilidade de alguém para acompanhar, podem limitar muito o aproveitamento do aluno 

quanto às atividades pedagógicas. 

Contudo, mesmo diante deste cenário é visível a participação de grande parte dos 

discentes, o que é positivo frente à situação atual que vivenciamos. Para o Programa Pibid, as 

aulas remotas se convertem em um objeto de estudo muito enriquecedor, pois permite ao pibidiano 

explorar novas vertentes que a educação vem seguindo. 

Portanto, nesta perspectiva, a supervisão do programa também se converte em desafios 

promissores, pois o equilíbrio de todos os fatores envolvidos para que as ações cheguem aos 

alunos da melhor forma para obterem aproveitamento satisfatório e garantir bons resultados, se 

tornou um processo burocrático e lento, que precisa passar pelo enquadramento das ideias, da 

combinação das ações, do momento pertinenente, considerando todas as variantes para chegar até 

o aluno. 
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A UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES EDUCACIONAIS EM AULAS DE GEOGRAFIA 

NO ENSINO REMOTO 
          

Jorge Rodrigues Ataides Junior 79; Marinalva Ferreira do Nascimento80 

            

INTRODUÇÃO 

Sabemos que, com a pandemia da covid-19, os avanços tecnológicos especialmente nas 

práticas educativas vêm sendo extremamente expressivos. Logo, diante de uma nova modalidade 

de ensino, a remota a educação básica vem passando por profundas modificações para se adequar 

a essa nova e adversa realidade.   

Para isso, os professores vêm buscando recursos capazes de provocar ou garantir a 

necessária interatividade e motivação que são tão importantes para o processo de ensino e 

aprendizagem, daí a necessidade de se desenvolver e aplicar metodologias em sala de aula que 

apresentem uma linguagem dialógica e relativa ao cotidiano de vida dos alunos.  

Diante disso, diversos softwares educacionais estão ganhando notoriedade por parte dos 

professores, já que eles fornecem inúmeras ferramentas de aplicação especialmente neste período 

de aulas não presenciais. Chaves (1987, p. 01) sugere que “[...] se considere software educacional 

aquele que puder ser usado para algum objetivo educacional ou pedagogicamente defensável, 

qualquer que seja a natureza ou finalidade para a qual tenha sido criado”. Papert (1985) revela 

que uma das dificuldades que os professores enfrentam é a de selecionarem os softwares que serão 

mais adequados para os seus objetivos educacionais e seus alunos. Desse modo, mediante as aulas 

remotas essa dificuldade se acentuou ainda mais, devido a grande quantidade de softwares que 

vem sendo desenvolvidos e que os professores aos poucos vão tendo acesso, mas que como dito 

anteriormente é dificultado principalmente pela falta de tempo para estudar, planejar e preparar 

atividades com esse tipo de tecnologia. 

[...] é preciso refletir que para se converter os softwares educacionais em instrumentos 

para inovação de práticas pedagógicas que visem interação entre professor e aluno, a 

participação docente se torna imprescindível, tanto na escolha criteriosa dos softwares a 

serem utilizados como em sua instrução e mediação, pois de nada adianta tantos recursos 

pedagógicos se o professor não estiver apto a desenvolvê-los com seus alunos (FIALHO; 

MATOS, 2010, p. 127).  

 

Este trabalho tem o fito de demonstrar uma prática de ensino desenvolvida em uma aula 

sobre Geopolítica com alunos de três turmas do terceiro ano do Ensino Médio, de uma escola 
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estadual do interior do estado de Mato Grosso a partir de três softwares educacionais, WordArt, 

RenderForest e Google Earth. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A prática realizada na escola surgiu a partir da ideia de iniciar o ano letivo com aulas de 

Geografia mais interativas e inovadoras, capazes de atrair ou pelo menos manter os poucos alunos 

que ainda estão acompanhando as aulas síncronas na plataforma. Com isso, para a referida 

atividade proposta foi elaborada uma aula que em seu desenvolvimento contemplou a utilização 

de três softwares educacionais.  

Para iniciar o conteúdo nós utilizamos o software educacional WordArt, que é basicamente 

um criador de arte em nuvem de palavras online que permite o professor explorar as fontes, estilos 

das palavras, camadas temáticas entre diversas outras ferramentas. Ele foi utilizado para 

analisarmos o conhecimento prévio dos alunos acerca do conteúdo, e para isso fizemos perguntas 

sobre o que eles entendiam como geopolítica e quais outros temas eles achavam correlatos a ela, 

além dos países que julgavam como as grandes potências mundiais, as mais influentes no mundo. 

Diante as respostas deles compartilhamos a tela e inserimos o que relataram na nuvem de palavras 

online, para todos visualizarem e assim discurtirmos esses assuntos iniciais.  

 
Figura 01: Nuvem de palavras online com ideias iniciais sobre o conteúdo Geopolítica. 

                                                     
Fonte: WordArt (2021). 

 

A segunda etapa da atividade foi desenvolvida através do software RenderForest, que é 

uma plataforma de criação de vídeo e animação, com cenas pré-definidas em que é possível 

escolher suas sequências e preencher caixas de textos. Nesta plataforma criamos vídeos com a 

explicação do conteúdo a partir do (Kit de Ferramentas Whiteboard), e que diante cada tópico ou 

assunto pausávamos o vídeo para explorar os mesmos no software Google Earth, posto que o 

conteúdo geopolítica dialoga muito bem com o espaço e principalmente com as questões 
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territoriais e estratégias nele articuladas, e que o software permite visualizar de forma mais  

dinâmica. 

 
Figura 02: Fragmento do vídeo utilizado na aula para a explicação do conteúdo. 

                                                     
Fonte: RenderForest (2021); 

 

No vídeo, foi explorado o conceito de geopolitica e sua origem, além dos conceitos de 

estado, região, fronteira, soberania nacional, povo, nação, território, país, imigração, emigração, 

sistema internacional, blocos econômicos e xenofobia. Um exemplo do desenvolvimento dessa 

segunda etapa é quando trabalhamos o conceito de território no vídeo e fomos para o Google Earth 

visualizar e explorar os territorios dos países destacando suas geopolíticas.  

 
Figura 03: Visualização do território brasileiro através do software Google Earth. 

   
Fonte: Google Earth (2021). 

 

CONCLUSÕES 

 

No decorrer desta prática pudemos perceber que mesmo com poucos alunos na plataforma, 

conseguimos atingir nosso objetivo de iniciarmos o ano letivo com uma metodologia inovadora, 

capaz de tirar os alunos da apatia e trazê-los para uma posição muito mais participativa nas aulas 

remotas.  
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Como esta aula foi a primeira do ano letivo, ter utilizado o software WordArt para 

ajudarmos a compreender o conhecimento prévio dos alunos acerca do conteúdo foi crucial, posto 

que ele ajudou muito com a questão da timidez e apatia em participar destas discussões que são 

tão importantes para o processo de ensino e aprendizado.  

O RenderForest foi uma de nossas maiores apostas de software que nos 

disponibilizássemos ferramentas e funcionalidades mais interativas, quebrando aquela ideia de 

sempre utilizar slides quase nada interessantes para a apresentação do conteúdo e  apreensão do 

conhecimento por parte dos alunos.  Ademais, a utilização do Google Earth sem dúvidas foi o 

momento da aula que mais chamou a atenção dos alunos, pois eles se sentiram mais curiosos para 

conhecerem as funcionalidades que o software fornece.   Levando as discussões ao fim, 

destaco que a utilização destes três softwares educacionais nos demonstrou que durante o ensino 

remoto, as aulas de geografia podem ser mais divertidas com a utilização de tecnologias a partir 

de uma perspectiva totalmente diferente do que é proposto nas aulas presenciais, e que ainda se 

adequa a esta modalidade de ensino que está em vigor.   
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GINCANA VIRTUAL “A CULTURA CORPORAL DE MOVIMENTO NAS 

‘REDES’”: PRÁTICA DOCENTE EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO 

REMOTO DO IFRN 
          

Mônica de Lima Pereira
1 

            

INTRODUÇÃO 

 

O presente texto refere-se ao relato de experiencia de prática docente 

desenvolvida no Ensino Remoto do componente curricular Educação Física 1, no Campus 

São Paulo do Potengi, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN). Esta prática docente foi aplicada no módulo 3, na turma de 1º 

ano do Ensino Médio Integrado do curso de Meio Ambiente, turno matutino, no ano letivo 

2020.2, e tinha como objetivo identificar, compreender e vivenciar, de forma crítica e 

criativa os diferentes tipos de jogos e ginástica e suas aplicações no ensino remoto a partir 

de uma Gincana virtual como procedimento metodológico. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O modelo de ensino remoto foi definido após anúncio de pandemia mundial 

decorrente do vírus Sars-CoV-2. No IFRN, a partir da Orientação  Normativa (ON) nº 

3/2020, foi definido o desenvolvimento das atividades acadêmicas através das aulas 

remotas. De acordo com a ON, as aulas deveriam ser desenvolvidas em momentos 

síncronos e assíncronos. No Campus São Paulo do Potengi a carga horária síncrona foi 

definida com 20%, e  a assíncrona com 80%.  

 

A GINCANA VIRTUAL: DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURA 

A gincana virtual “A cultura corporal de movimentos nas ‘redes’” foi pensada 

como possibilidade de vivência corporal a ser realizada como procedimento 

metodológico do componente curricular Educação Física 1 no modelo de Ensino Remoto, 

vivenciado no ano letivo de 2020.  

 
1 Mestre em Educação pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN). Licenciatura plena em Educação Física pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). 

Atualmente atua como docente de Educação Física do IFRN, Campus São Paulo do Potengi - 

monica.lima@ifrn.edu.br. 
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A gincana virtual teve como tema geral a Cultura Corporal de Movimento 

vivenciada e (re) criada a partir da rede mundial de internet, considerando a Cultura 

Corporal de Movimento toda a produção material e imaterial construída pela humanidade 

e que, no ensino da Educação Física, engloba os jogos, a ginástica, os esportes, as lutas e 

a dança (CASTELLANI FILHO, L. et al, 2013). 

No quadro abaixo é apresentado, de forma resumida, a estrutura geral da gincana, 

com o período de realização, o modo de formação das equipes, conteúdos abordados e o 

sistema de avaliação. 

 
Quadro 1: Estrutura da gincana virtual – a cultura corporal de movimentos nas redes 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 
FORMAÇÃO DAS EQUIPES 

CONTEÚDOS 

ABORDADOS 

SISTEMA DE 

AVALIAÇÃO 

25/02 a 04/03 

de 2021 

Equipes com até 10 componentes. 

Os participantes eram, 

obrigatoriamente, alunos 

matriculados no componente 

curricular 

- Jogos 

- Ginástica 

A avaliação de cada prova 

foi feita por um grupo de 

professores de Educação 

Física e de língua 

portuguesa. 
Fonte: própria (2021) 

 

O regulamento e as tarefas foram apresentadas na aula síncrona aos alunos, 

momento em que os alunos puderam tirar dúvidas quanto as provas e as plataformas para 

desenvolvimento das tarefas. Ao final da inscrição, foram formadas três equipes, 

autodenominadas: Guerreiros da fé, Panelinha de Pressão e Futmada. 

 

TAREFAS, CONTEÚDO E MATERIAL PRODUZIDO PELOS ALUNOS 

Os conteúdos Jogos e Ginástica estão inseridos no PTDEM2 do componente 

curricular Educação Física para as turmas de primeiro ano dos cursos integrados do IFRN, 

e procuram assegurar, dentro de suas competências, a formação humana integral definida 

pelo projeto político-pedagógico da instituição (IFRN, 2012).  

No cronograma do componente curricular, os conteúdos foram apresentados, 

através de vídeo aulas, apostilas, em momentos assíncronos; e através de debates, em 

momentos síncronos, para, então, ser realizada gincana. No Quadro 2 abaixo, apresenta-

se as tarefas da gincana e também os canais para acessar o material produzido.  

 
2 O PTDEM é um documento que pretende ser base para o planejamento individual de cada Campus e dos 

Componentes Curriculares.  
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Quadro 2: Provas/tarefas da gincana virtual 

Prova/tare

fa 

Aplicativo/

site 
Conteúdo 

Descrição 

da tarefa 
Links para acesso 

Modo de 

avaliação 

1 - Jogo 

de Quiz - 

Kahoot 

Kahoot.co

m 
Jogos 

Prova de 

conhecime

ntos gerais 

sobre Jogos  

---------------- 
Número de 

acertos 

2 - Prova 

relâmpag

o 

Google 

Formulário 

Jogos 

populares 

Postar, no 

Google sala 

de aulas, 

uma foto 

com 

bambolês 

------------------ 
Ordem de 

entrega 

3 - 

Embaixad

inha 

Higiênica 

Aplicativo 

TikTok, 

camera do 

celular 

Jogos 

esportivos 

Apresentaç

ão, em 

vídeo 

embaixadin

has com 

rolo de 

papel 

higiênico 

https://youtu.be/dwwbIIwuhP

A 

https://youtu.be/tgVMMF5EZ

SM 

https://youtu.be/XoHhla612Us 

Quantidade 

de 

embaixadin

has 

4 - 

Desafio 

da 

internet 

Camera do 

celular, 

Aplicativo 

PC 

Kdenlive 

(edição) 

Jogos 

populares 

Criar e 

gravar um 

vídeo com 

atividade 

de desafio 

https://youtu.be/2aJRzlFJj5s 

https://youtu.be/fMR7W9S_1

Kw 

Grau de 

dificuldade 

e execução 

do desafio 

5 - 

Animação 

da 

educação 

física 

Aplicativo 

de celular 

FlipaClip 

Ginástica 
Criar uma 

animação  

https://youtu.be/rd7y_tAS1_I 

https://youtu.be/IBml4cg9V2o 

https://youtu.be/6vAVZAsGRc

4 

Criatividad

e, 

criticidade 

e grau de 

aprofunda

mento do 

conteúdo 

6 - 

Criativida

de na 

Educação 

Física 

Site/aplicati

vo 

canva.com 

 

Ginástica 

escolar 

Criar uma 

tirinha de 

histórias 

em 

quadrinhos 

         

 

Criatividad

e, 

criticidade 

e grau de 

aprofunda

mento do 

conteúdo 

7 - 

Jogando 

camera do 

celular 

Aplicativo 

Jogos 

esportivos 

Criar, e 

editar, um 

vídeo de 

https://youtu.be/0QRsAlRDPl

M 

https://youtu.be/MnK4Og3Haq

Criatividad

e e grau de 

dificuldade 

https://youtu.be/dwwbIIwuhPA
https://youtu.be/dwwbIIwuhPA
https://youtu.be/tgVMMF5EZSM
https://youtu.be/tgVMMF5EZSM
https://youtu.be/XoHhla612Us
https://youtu.be/2aJRzlFJj5s
https://youtu.be/fMR7W9S_1Kw
https://youtu.be/fMR7W9S_1Kw
https://youtu.be/rd7y_tAS1_I
https://youtu.be/IBml4cg9V2o
https://youtu.be/6vAVZAsGRc4
https://youtu.be/6vAVZAsGRc4
https://youtu.be/0QRsAlRDPlM
https://youtu.be/0QRsAlRDPlM
https://youtu.be/MnK4Og3Haqk
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Virtualme

nte 

PC 

Kdenlive 

(edição) 

algum jogo 

esportivo 

k 

https://youtu.be/XfZ4lfcTO2k 

8 - 

Ginástica 

circense 

Momento 

síncrono 

Ginástica 

circense 

Malabarism

o utilizando 

3 bolinhas 

------------------- 

Número de 

malabarism

o realizado 

9 - Prova 

relâmpag

o 

camera do 

celular 

 

Ginástica 

Exercício 

de flexão 

de braços 

https://youtu.be/TLa3rlDNQy

M 

https://youtu.be/DyWcNXk-

4Q0 

https://youtu.be/07ucpbhIe3c 

Ordem de 

apresentaçã

o da tarefa 

solicitada 

10 - Quiz 

- 

Wordwall 

Wordwall.c

om 

Ginástica 

geral 

Conhecime

ntos gerais 

- Ginástica  

------------------------- 
Número de 

acertos  

Fonte: própria (2021) 

 

Como é possível observar, através do Quadro 2, as tarefas distribuídas entre as 

duas duas semanas da gincana virtual foram distribuídas entre atividades que se 

apropriam das vivências corporais, gamificação e criação de conteúdos digitais.  

O material produzido pelos alunos, a partir das tarefas da gincana foi publicado, 

como forma de divulgação, no canal do Youtube da gincana, 

https://www.youtube.com/channel/UCQHNNoXXP7XMZTgPZqL1pwQ. 

 

CONCLUSÕES 

Diante da experiência apresentada, desenvolvida no modelo de Ensino Remoto, 

foi possível verificar, ao final da gincana, que os alunos conseguiram, além do 

aprendizado teórico-crítico-prático do conteúdo, o aprendizado do uso de ferramentas de 

produção de conteúdos de internet, já que a utilização do Kdenlive, Flipaclip e Canvas 

proporcionou conhecimento complementar para além dos saberes do componente 

curricular, podendo auxiliá-los em outros trabalhos escolares e/ou produções de 

conteúdos pessoais. 

Enquanto docente, a prática pedagógica desenvolvida proporcionou a reflexão de 

alguns apontamentos: a utilização de recursos acessíveis para desenvolvimento das 

atividades/aulas, já que a maioria das provas necessitou apenas do celular e do 

computador; a possibilidade de desenvolvimento de atividades teóricas e práticas, mesmo 

no ensino remoto; e por fim, a utilização de ferramentas digitais como possibilidade de 

dinamizar e modernizar o ensino-aprendizagem. Nesse sentido, compreendeu-se que é 

https://youtu.be/MnK4Og3Haqk
https://youtu.be/XfZ4lfcTO2k
https://youtu.be/TLa3rlDNQyM
https://youtu.be/TLa3rlDNQyM
https://youtu.be/DyWcNXk-4Q0
https://youtu.be/DyWcNXk-4Q0
https://youtu.be/07ucpbhIe3c
https://www.youtube.com/channel/UCQHNNoXXP7XMZTgPZqL1pwQ
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possível desenvolver uma prática pedagógica agregando as ferramentas tecnológicas a 

fim de possibilitar uma aprendizagem mais significativa, ativa e envolvente para os 

alunos. 
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CONSTRUÇÃO DE VÍNCULOS COM ATIVIDADES REMOTAS: UMA 

EXPERIÊNCIA DE PRÁTICAS DE LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL   
          

Andreza Mara da Fonseca1 
            

INTRODUÇÃO 

 Este trabalho apresenta um relato de experiência sobre o uso e compartilhamento 

de histórias e livros no formato digital (ebooks, PDFs, vídeos, audiolivros e Podcasts) 

para a construção de vínculos entre crianças, suas famílias e a escola, sem perder de vista 

a importância do letramento na Educação Infantil. Isso utilizando grupos em redes sociais 

e aplicativos de mensagens para o desenvolvimento das ações, pois com o distanciamento 

social imposto pela pandemia de COVID-19, essa foi a maneira encontrada para manter 

a presença da escola na vida das crianças. 

Promover atividades lúdicas que conectam crianças e famílias por meio da leitura 

e escrita, utilizando diferentes materiais, recursos e gêneros textuais são ações que podem 

contribuir para a sensibilização do olhar, ampliação, sistematização de conhecimentos e 

consequentemente a formação de um bom leitor. 

o acesso ao mundo da escrita exige habilidades para além do apenas aprender 

a ler e a escrever – exige práticas de letramento autênticas, que garantam aos 

alunos o procedimento de leitor e escritor autônomo; que lhe dê possibilidades 

de incorporar habilidades de uso da leitura e da escrita desenvolvidas no início 

da escolarização, com ampliação gradativa e consistente para sua formação 

digna e plena.” (GUIMARÃES, 2011, p.12) 

Essa ampliação deve acontecer na escola em suas diversas abordagens educativas 

e por meio de suas práticas pedagógicas em sala de aula, mas hoje com a pandemia da 

COVID - 19 e o consequente isolamento social essas atividades podem ser oferecidas aos 

estudantes de forma remota, por meio de aplicativos de mensagens e ou redes sociais. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 Com o objetivo de construir vínculos por meio do compartilhamento virtual de 

histórias com bebês e crianças bem pequenas. 

 
1 Pedagoga (UEMG), especialista em História da África e Culturas Afro-Brasileiras (UFMG); Mídias na 

Educação (UFSJ); Mestre em Educação (PUC Minas), Bolsista FAPEMIG, Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte, MG a.m.r.oliveira@edu.pbh.gov.br 
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 As ações foram realizadas em turmas do 1º e 2º Ciclo da Educação Infantil 

Educação (em BH), com 106 (cento e seis) crianças de 0 a 2 anos (na BNCC - Bebês e 

Crianças bem pequenas), atendendo aos seguintes objetivos da Base Nacional Comum 

Curricular dos respectivos campos de experiências “O EU, O OUTRO E O NÓS” e 

“ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”. 

 Ao se pensar e pôr em prática a circulação de textos, imagens, cantigas, 

quadrinhas, além de ampliação do repertório, o que se viu foi o enlaçamento entre 

crianças, famílias e escola criando momentos de leitura e compartilhamento de ideias e 

sentimentos oriundos deste deleite. 

5. MATERIAIS UTILIZADOS 

Foram utilizados para o compartilhamento e comunicação os seguintes meios: 

• Whatsapp (aplicativo de mensagens) 

• Google Meet (reuniões virtuais) 

• Facebook (rede social) 

• Internet (rede mundial de computadores) 

 Quanto às obras, imagens e outros recursos foram retirados do YouTube, PDFs 

disponíveis na internet, sites e também contação de histórias. 

Além da montagem e entrega “CESTA PEDAGÓGICA” para cada criança da 

escola contendo: giz de cera, cola colorida, papel A3, papel crepom, tinta, massinha de 

modelar e um livro de literatura infantil. 

Os equipamentos manuseados foram o celular, computador, tablet, notebook. 

A metodologia utilizada foi a criação de grupos virtuais de pais, estudantes, 

professores e gestores para a comunicação, tira dúvidas e estabelecimento de vínculos 

entre os participantes. Isso porque na escola as crianças atendidas são de 0 a 2 anos e era 

preciso se fazer presente neste momento, remotamente, na vida e nas casas das crianças. 

O uso da literatura por meio da contação de histórias foi a maneira que 

entendemos que poderíamos estreitar estes laços com as famílias e crianças, continuando 

uma prática da escola e contribuindo para a continuidade do letramento das crianças. 

Iniciando com o livro impresso, a professora gravou o vídeo contando a história 

do livro impresso recebido pelas crianças na Cesta Pedagógica, que foi enviado pelo 

aplicativo de mensagens para que as famílias e crianças pudessem assistir. Depois pediu 
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às famílias que realizassem a leitura do livro e relatasse as impressões e reações das 

crianças a partir da leitura no grupo da sala no aplicativo de mensagens. 

Após essa primeira ação, a cada semana uma história, livro, imagem ou música 

era elencada para o compartilhamento, leitura e ações, que eram orientadas e deveriam 

ser registradas em forma de áudio, vídeo, música, fotografia e compartilhado no grupo. 

As famílias também foram incentivadas a contribuir, sugerindo, compartilhando 

e promovendo ações e atividades relacionadas à leitura e dando retorno do que acontecia 

em casa. 

Dentre as atividades, foram realizadas ações síncronas, com encontros virtuais, 

mensais entre crianças, familiares e professores. Também há ações de busca em sites 

diversos (música, museus, livros digitais, E-books, dentre outros) para enriquecer e 

diversificar ações e atividades.) 

Pensar sobre o desafio da educação neste momento de pandemia lança olhares 

sobre o trabalho do professor. Um trabalho que foi muito interessante, pautado no 

fortalecimento do vínculo e no atendimento às especificidades dos estudantes como 

trunfo. 

A riqueza proporcionada pelas interações nos grupos de mensagens e ações 

virtuais materializou uma prática pedagógica remota de continuação de letramento 

literário. Isso foi validado pelas famílias e crianças quando cada família ao dar o feedback 

das ações, compartilhamentos, com participação afetiva e propositivas nas mesmas. 

Principalmente nos relatos orais e escritos, em que além das impressões das crianças, as 

famílias colocavam do que mais gostaram ou não, as preferências e as críticas aos 

materiais e ou ações propostas. Além da cobrança por envio dos materiais, quando ocorria 

algum atraso. 

Todas as práticas foram intencionalmente pensadas e planejadas para a ampliação 

do repertório literário, que contribui para a aquisição e ampliação da linguagem, com a 

necessidade de fabular e como alimento emocional, em que o cuidado e a atenção estavam 

presentes e eram estruturantes. 

Quanto aos objetivos propostos, foram alcançados, visto que a participação das 

crianças e famílias foi decisiva para o desenvolvimento e circulação das histórias, ações 

e atividades. Nos retornos dados pelas famílias, as crianças sabiam nomear, ou apontar 
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os personagens, recontar trechos das histórias, interagiram com o livro impresso, com os 

diferentes materiais enviados para casa, com as histórias e as propostas desenvolvidas. E 

principalmente interagiram nos encontros síncronos, reuniões virtuais, com atenção, 

interesse e participação, nas conversas, contações de histórias, leituras de livros, cantigas 

e rodinha virtual. 

 

CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou um relato de experiência sobre o uso e compartilhamento 

de histórias e livros no formato digital (ebooks, PDFs, vídeos, audiolivros e Podcasts) 

para a construção de vínculos entre crianças, suas famílias e a escola, com foco 

importância do letramento na Educação Infantil. Isso utilizando grupos em redes sociais 

e aplicativos de mensagens para o desenvolvimento das ações, foi a maneira encontrada 

para manter a presença da escola na vida das crianças. 

Foram propostas e desenvolvidas atividades lúdicas que conectaram crianças, 

famílias, professores e gestores por meio da leitura e escrita, utilizando diferentes 

materiais, recursos e gêneros textuais são ações que contribuíram para a sensibilização 

do olhar, ampliação de repertórios literários, construção e sistematização de 

conhecimentos e consequentemente a formação de um bom leitor. 

Como resultado, as crianças, por meio de suas famílias, enviavam fotos e vídeos 

das crianças interessadas nas leituras; nos encontros síncronos ficavam atentos e 

interagiam com as professoras, esboçaram palavras e gestos. As famílias contribuíram 

com relatos das experiências com as crianças, indicação de histórias e cantigas. 

A forma afetuosa e lúdica de estar com as nossas crianças e famílias, frutificaram 

na participação ativa e efetiva de todos os envolvidos, mesmo que remotamente. Isso fez 

empreender o alcance dos objetivos propostos e perceber a necessidade de investir mais 

nessas práticas e ações para a continuidade da ampliação de repertório literário e o 

fortalecimento de vínculos. 
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USO DA GAMIFICAÇÃO COMO RECURSO METODOLÓGICO PARA O 

ENSINO DE BIOLOGIA NO FORMATO REMOTO NO INSTITUTO 

FEDERAL DO PARÁ CAMPUS ABAETETUBA 
          

Alexsander Pereira Pantoja1; Natanael Charles da Silva2; Adauto de Vasconcelos Montenegro3 

            

INTRODUÇÃO 

A gamificação é o uso do pensamento e da mecânica dos jogos em outros 

contextos a fim de envolver os usuários e resolver problemas, podendo assim, promover 

a motivação e encorajar pessoas a participar de algo. Suas técnicas são usadas em 

aplicações e processos para melhorar o envolvimento dos usuários e elevar o nível de 

aprendizado (SRIDHARAN; HRISHIKESH; RAI, 2012).  

De acordo com Baruque et al. (2015), um ambiente gamificado é diferente de 

um jogo, visto que, quando jogamos o jogo eletrônico, estamos imersos em um ambiente 

virtual onde realizamos ações que afetam estritamente este ambiente. No caso do 

ambiente gamificado, as ações que realizamos no ambiente serão em prol ou estarão 

atrelados de alguma forma à execução de tarefas no mundo real. Dessa forma, o intuito 

da gamificação é de fazer uso de técnicas e elementos disponíveis em jogos para 

transformar tarefas reais em atividades mais criativas e lúdicas e, dessa forma, aumentar 

a motivação e engajar as pessoas na execução das tarefas. 

Silva (2019) afirma que a necessidade de diversificação da prática docente, a fim 

de permitir aos estudantes possibilidades diversas de aprendizados, justifica o uso da 

gamificação como ferramenta no processo de ensino de biologia, mas que não se limita a 

esse fato. Uma abordagem desse tipo pode trazer reflexões sobre como uma experiência 

gamificada em aulas de biologia no ensino médio pode contribuir para o crescimento 

cognitivo dos estudantes.  

Com base no referido contexto, o objetivo deste trabalho foi relatar a utilização 

da gamificação como recurso metodológico nas aulas de biologia de turmas da educação 

básica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), no formato 
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remoto, com o objetivo de despertar o interesse dos alunos e estimulá-los na resolução de 

atividades e participação nas aulas, podendo assim, melhorar o processo de ensino e 

aprendizagem.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Com o avanço da pandemia provocada pelo novo coronavírus e consequente 

suspensão das aulas na modalidade presencial, nos deparamos com algo novo e 

desconhecido: as aulas no formato remoto. Diante da situação, nas primeiras aulas de 

biologia ministradas para turmas de educação básica do Instituto Federal de Educação do 

Pará, percebemos que os alunos, bem como os professores, estavam enfrentando muitos 

problemas com a metodologia de aulas estabelecida até então, tais como: falta de 

interatividade, pouca concetração nas aulas, desinteresse e cansaço mental diante da tela. 

Diante dessa problemática, decidimos utilizar elementos da gamificação adaptados para 

o formato de aula remota como forma de estimular tais alunos a participareme 

interagirem, assim como contrbuir para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem 

na disciplina. Desta forma, a experiência foi desenvolvida em turmas do Curso Técnico 

Integrado de Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - 

Campus Abaetetuba, na disciplina de Biologia, entre os meses de novembro de 2020 a 

fevereiro de 2021 (referente ao segundo semestre letivo do ano 2020), englobando um 

total de 45 alunos, onde destes, 80% são do sexo masculino, com idades entre 16 e 20 

anos e 35% residem na zona rural da cidade.  

A experiência consistiu em transformar a aula transmitida pela plataforma 

Google Meet em um grande game, sendo dividida em três momentos. No 1º momento, os 

alunos foram instruídos a realizarem o download do aplicativo Kahoot em seus aparelhos 

de celular ou notebook. Esse aplicativo permite a realização de quizzes bastante 

interativos e dinâmicos. Por meio do aplicativo, no início de cada aula foi disponibilizado 

um quiz com perguntas de conhecimentos prévios sobre o assunto que seria trabalhado na 

aula. Esse primeito quiz continha 10 questões, cada uma valendo 1000 pontos, em que a 

pontuação de cada questão depende da resposta estar correta e do tempo que o aluno leva 

para respondê-la, podendo este totalizar até 10.000 mil pontos no primeiro quiz. No 2º 

momento da aula, foi realizada a explanação sobre o conteúdo utilizando as questões que 
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os alunos mais erram na resolução do quiz (o próprio aplicativo aponta a taxa de erro para 

cada questão). No 3º e último momento da aula, os alunos responderam um segundo quiz 

com questões mais aprofundadas (com nível de dificuldade maior) acerca do assunto que 

foi trabalhado. Esse segundo quiz foi composto por 15 questões, cada uma valendo até o 

máximo de 1.000 pontos, em que o aluno poderia totalizar o máximo de 15.000 mil pontos 

com o quiz.  

No final de cada aula, foi apresentado aos alunos o ranking de pontuação no quiz 

(fornecido pelo prórpio aplicativo), em que os três com maiores pontuações ganhariam 

mais tempo para responder as questões da próxima aula (como bônus). Os três com 

menores pontuações realizariam uma pesquisa sobre os assuntos das questões que mais 

erraram e apresentariam para a turma na próxima aula e com isso ganhariam pontos 

extras. Além disso, sempre era repassado para os alunos o assunto que seria tema da 

próxima aula, bem como o material para que os mesmos pudessem estudar sobre ele. Os 

pontos, conquistados por cada aluno, foram em seguida transformados em tempo 

(minutos) e os mesmos utilizaram este tempo para resolver a avaliação bimestral da 

disciplina. A fórmula utilizada para transformação da pontuação em tempo, foi: Tr = P . 

60/10.000, onde Tr é o total de tempo em minutos para responder a avaliação e P é o total 

de pontos conquistados com os quizzes. Desta forma, um aluno que conseguisse somar 

45.000 pontos na resolução de todos os quizzes aplicados, teriam um total de 270 minutos 

para responder a avaliação final do bimestre. Isso significa que, quanto mais o aluno 

conseguisse pontuar no quiz, mais tempo ele teria para responder a avaliação.  

Com a utilização da estrátegia de aula descrita acima, foi possível concluir 

alguns pontos importantes, descritos a seguir: 1 - Os alunos foram estimulados a estudar 

o conteúdo previamente para que assim pudessem se destacar na resolução do quiz prévio; 

2 – As aulas ministradas foram pautadas nos erros do alunos durante a resolução do quiz, 

o que chamou a atenção dos discentes para o conteúdos, pois estes queriam saber onde e 

o que erraram na questão, de forma específica; 3 – O bônus estipulado para os primeiros 

do ranking serviu como motivação para quererem sempre pontuar mais na resolução do 

quiz; 4 – A atividade proposta para os três últimos colocados do ranking serviu como 

estímulo para que estes pesquisassem e aprendessem mais sobre o assunto da aula e com 

isso ganhar pontos extras; 5 – A busca por um maior tempo na resolução da avaliação 
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final do bimestre, por meio da pontuação nos quizzes, estimulou os alunos a percorrem 

um caminho de pesquisa e estudo na disciplina.  

Ao fim do semestre, aplicamos um questionário com os alunos por meio da 

plataforma Google Forms, com o objetivo de investigar a aceitabilidade e experiência que 

estes tiveram usando a gamifciação como recurso metodológico nas aulas de biologia. 

Perguntamos, por meio do questionário, se com o uso da gamificação nas aulas de 

biologia no formato remoto as aulas ficaram mais estimulantes e dinâmicas (Figura 1A) 

e se eles se sentiram motivados a particitar das atividades propostas (Figura 1B).  

 
Figura 1: Respostas dos alunos ao questionário realizado através da plataforma Google Forms. 

 

                             

Fonte: Elaboração dos autores (2021). 

 

Percebemos desta forma, que a grande maioria dos alunos, cerca de 77%, 

responderam “sim” quando questionados sobre o aumento da dinamicidade nas aulas e 

aproximadamente 83% responderam “sim” sobre a motivação na realização das 

atividades propostas, o que denota efetividade das ações realizadas. 

CONCLUSÕES 

Com a aplicação da metodologia descrita nas aulas de biologia, percebemos que 

a dinâmica das aulas, mesmo no formato remoto, ficou mais interessante, descontraída e 

estimulante para os alunos, a partir de evidências coletadas, por meio da percepção dos 

discentes, atores centrais no processo de ensino-aprendizagem. Conseguimos, ainda, 

despertar a participação destes nas aulas, bem como a realização de atividades que 

puderam tornar o processo de ensino-aprendizagem em algo divertido, motivador e 

estimulante. Este relato pode servir como inspiração para outras instituições e disciplinas, 

utilizando as metodologias aqui trabalhadas. Como limitação do relato, aponta-se a 

B 
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adoção das metodologias em apenas um semestre letivo, o que pode ser ampliado, visando 

a aperfeiçoamento e ampliação dos dados de pesquisa. 
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ENSINO DE FÍSICA E PIBID: A CONTEXTUALIZAÇÃO E INTERAÇÃO NA 

EXPERIÊNCIA DO ENSINO REMOTO 

          
Neftali Tarsis Fernandes de Medeiros1; Luana Karine Cândido Félix2; Monalisa Porto Araújo3 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo descreve um relato de experiência vivenciado enquanto bolsistas 

do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), programa 

desenvolvido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) que tem como objetivo incentivar a permanência do discente no curso de 

Licenciatura, oportunizando antecipadamente as experiências dentro da sala de aula e 

contribuindo para um melhor aproveitamento na formação docente. 

Em fevereiro de 2021, na cidade de Caicó, tivemos a oportunidade de realizar a 

primeira intervenção na Escola Estadual Antônio Aladim (EEAA), da rede de ensino do 

Estado do Rio Grande do Norte, com a participação da turma formada por 38 alunos do 

1º Ano do Ensino Médio (EM). Devido ao momento de distanciamento social, uma das 

medidas necessárias como forma de contenção no avanço de contaminações por 

coronavírus, a intervenção foi realizada de forma remota por meio da plataforma digital 

Google Meet. 

Intitulada de “Física em Casa: grandezas e medidas”, obtivemos uma participação 

expressiva através das ferramentas de Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC), como Mentimeter e Wordwall. A atividade proporcionou a relação 

entre conteúdo teórico da disciplina de Física ao cotidiano e contexto domiciliar, mediante 

atividades práticas, envolvendo alunos e familiares, o que tornou o momento mais 

significativo. 

Nesse sentido, destacamos, no relato de experiência, a importância dos aspectos 

referentes à contextualização do Ensino de Física e a interação entre bolsistas-PIBID, 

alunos e plataformas digitais na vivência do ensino remoto. 

 

 
1 Licenciatura em Física, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Campus Caicó, 

tarsismedeiros@hotmail.com. 
2 Licenciatura em Física, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Campus Caicó, 

lulisk.lk2@gmail.com. 
3 Doutora em Educação pela UFPB, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte - Campus Caicó, monalisa.porto@ifrn.edu.br. 

mailto:tarsismedeiros@hotmail.com
mailto:lulisk.lk2@gmail.com
mailto:monalisa.porto@ifrn.edu.br
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RELATO DE EXPERIÊNCIA  

A intervenção dos bolsistas do PIBID (Física em Casa: grandezas e medidas) tinha 

como objetivo proporcionar ao aluno reconhecer diferentes tipos de grandezas e aplicar 

instrumentos de comparação para obtenção de medidas, geralmente encontradas na rotina 

do seu cotidiano. Para uma intervenção de forma remota, os principais aspectos levados 

em consideração foram: qualidade do acesso à internet que os alunos dispunham; 

facilidade no uso das ferramentas TDIC; promoção da interação entre bolsistas, alunos e 

plataformas digitais aproveitando o contexto domiciliar, com elementos que poderiam ser 

encontrados em casa e que representassem as grandezas físicas e medidas. Na teoria 

vygotskyana, no processo de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo, a interação 

social do aluno com outros indivíduos e com o meio é fundamental para que ocorra a 

internalização do conhecimento (MOREIRA, 2019). Nesse sentido, optamos por 

ferramentas que atendessem as expectativas de promover o diálogo e gerar debates 

durante momento síncrono acerca do tema abordado. 

Elaboramos o plano de intervenção alinhado à Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), que orienta a utilização de diferentes mídias e “[...] tecnologias digitais de 

informação e comunicação (TDIC), conhecimentos produzidos e propostas de 

intervenção pautadas em evidências, conhecimentos científicos e princípios éticos e 

responsáveis.” (BRASIL, 2018, p. 539). 

Dessa forma, exploramos as ferramentas Mentimeter e Wordwall por serem 

intuitivas e de fácil acesso, não exigindo altos recursos de hardware (processador, 

memória RAM) dos dispositivos e por funcionar diretamente nos navegadores de internet 

sem a necessidade de instalação. 

Em um primeiro momento, iniciamos como uma questão para registrarmos o 

conhecimento trazido pelo aluno referente ao assunto. Lançado o link de acesso da 

plataforma Mentimeter (Figuras 01), tipo nuvem de palavras, os alunos registraram suas 

respostas dando início aos debates. Diferentes termos foram apresentados para o mesmo 

entendimento sobre o assunto, demonstrando que os alunos participavam daquele 

encontro virtual com um conceito teórico já desenvolvido. 

No segundo momento, partimos para uma atividade prática contextualizando o 

ambiente domiciliar relacionado ao conteúdo teórico.  Sugerimos aos alunos que 
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medissem a largura da porta de sua casa utilizando a mão, sem exemplificar como, para 

que o próprio aluno pudesse encontrar a melhor forma de realizar as comparações. Outros 

foram além e utilizaram uma fita métrica, obtendo maior precisão das medidas na 

realização da tarefa.  

Com os resultados, os alunos expuseram via chat e microfone as medidas 

encontradas e como efetuaram a comparação; na sequência, sugerimos que o aluno 

convidasse um parente para realizar o mesmo procedimento e posteriormente, comparar 

os resultados das medidas. 

Os alunos puderam dialogar entre si e com os bolsistas sobre a problemática da 

falta de certeza e medidas diferentes encontradas para o mesmo objeto, e chegaram a 

conclusão que o meio utilizado não era uma forma segura de obter medidas e que poderia 

gerar muitas dúvidas e incertezas. 

No terceiro momento, para reforçar, exibimos um vídeo sobre a história e a 

importância da criação do Sistema Internacional (SI) como padronização de unidades e 

medidas, enriquecendo, assim, o momento síncrono. 

Por fim, os alunos responderam uma atividade na plataforma Wordwall (Figura 

02), que trazia questões sobre quais grandezas físicas poderiam ser encontradas em casa, 

concluindo o momento com os bolsistas do PIBID. 

 
Figura 01: Registro de questão inicial 01. 

 
Fonte: Própria (2021). 
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Figura 02: Resultados da atividade final. 

 
Fonte: Própria (2021). 

 

CONCLUSÕES 

Podemos concluir que a intervenção dos bolsistas do PIBID atendeu as 

expectativas iniciais, quando, ao final, os alunos demonstraram domínio de suas 

habilidades sobre o tema abordado. Em relação às interações sociais, a atividade alcançou 

objetivo entre bolsistas-PIBID, alunos e plataformas digitais, quando foi oportunizado ao 

aluno o desenvolvimento das práticas compartilhando e comparando resultados com os 

demais colegas da turma dentro do contexto domiciliar, valorizando a interação social. 

Este trabalho traz uma experiência vivida importante no ensino remoto com 

resultados finais satisfatórios e uma rica fonte de aprendizagem para bolsistas, autores e 

leitores.  

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL, Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.

pdf. Acesso em: 16 mar. 2021. 

 

BONJORNO, J. R.; RAMOS, C. M.; PRADO, E. P; BONJORNO, V.; BONJORNO, M. 

A.; CASEMIRO, R; BONJORNO, R. F. S. A. Física: Mecânica, 1º ano. FTD. 3 ed. São 

Paulo, 2016. 

 

Mentimeter. Disponível em: https://www.mentimeter.com/. Acesso em: 16 mar. 2021. 

 

https://www.mentimeter.com/


II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

    
 

    

MOREIRA, M. A. Teorias de Aprendizagem. São Paulo, E.D.U, 2019. 

 

Wordwall. Disponível em: https://wordwall.net/pt/myactivities. Acesso em: 16 mar. 

2021. 

 

 

https://wordwall.net/pt/myactivities


II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

    
 

    

A DUALIDADE DAS AULAS REMOTAS DO EDUCACIONAL AO 

EMOCIONAL  
          

Renata Patrícia de Medeiros Azevêdo Dantas1 

            

INTRODUÇÃO 

Este trabalho relata experiências educacionais de forma remota com alunos do 

Ensino Infantil, ocorridas desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou o 

início da pandemia motivada pelo coronavírus em 11 de março de 2020. Houve grandes 

mudanças organizacionais no campo da educação, dentre elas, podemos ressaltar o 

fechamento das escolas como sendo a maior delas. 

De acordo com a BNCC, é papel do professor acompanhar os resultados das 

práticas pedagógicas com o objetivo de aperfeiçoá-las, sem a intenção de selecionar, 

promover ou classificar as crianças, a fim de garantir os direitos de aprendizagem 

aplicando medidas que obtenham o melhor êxito escolar, seja ela híbrida ou remota.  

 A pesquisa trata-se de um estudo descritivo, qualitativo e quantitativo do tipo 

relato de experiência, com a finalidade de integrar conhecimentos teóricos e práticos na 

consolidação de uma aprendizagem obtida em tempos de pandemia. Esse tipo de 

aprendizagem gerou uma situação totalmente atípica, que vai deixar “sequelas” na 

educação a médio e longo prazo e vai requerer bastante atenção, por isso, faz-se 

necessário relatar como foi esta experiência na prática. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Dada a situação educacional atual mediante à pandemia ocasionada pela COVID-

19, as escolas precisaram se adaptar rapidamente. É sabido que todo professor tem sua 

sala de aula como um laboratório, onde diariamente está tes, tando, reinventando e 

adequando novas práticas com o objetivo de aprimorar o processo de ensino-

aprendizagem. 

Acreditávamos que a pandemia ocasionaria um curto período de afastamento 

escolar e social e que, em pouco tempo, tudo seria solucionado, mas não foi assim. As 

aulas passaram a ser ministradas remotamente e estávamos diante de muitos desafios, tais 

 
1Licenciatura Plena em Pedagogia, UVA - Universidade Estadual Vale do Acaraú, Especialista em 

Alfabetização e Letramento. FMB - Faculdade do Maciço de Baturité,  hemerson.renata@gmail.com  

mailto:hemerson.renata@gmail.com
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como: falta de autonomia, acesso à cultura, bem como a presença de uma desestruturação, 

uma vez que nem todos possuem computador em casa. Além disso, algumas famílias com 

somente 1 celular para todos os membros, os quais têm dificuldades em lidar com as 

mídias digitais. Outra questão gira em torno das dificuldades no cumprimento da nova 

rotina e gestão de tempo pelos alunos e, por fim, questões de ordem psicológica, ou seja, 

a presença de medos, incertezas e conflitos pessoais. Esses são alguns dos desafios 

vivenciados persistentemente na prática docente desse “novo normal” da educação. 

Não podemos esquecer de que é preciso ter em mente as questões socioemocionais 

dessas crianças que estão inteiramente ligadas às experiências do indivíduo em um 

ambiente coletivo, como por exemplo: casa, escola, grupos de amigos e família. 

 
(...) uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser vista 

apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a 

aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma 

boa saúde mental, prepara para um estado interior fértil, facilita os processos 

de socialização, comunicação, expressão e construção de conhecimento. 

(SANTOS 2002, p. 12) 

 

Portanto, buscar métodos que insiram essas crianças no contexto social, escolar e 

cuidar de sua saúde emocional, mesmo que seja remotamente, é dar as elas direitos que 

já são delas com base no ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, 

à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 

à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. (BRASIL 2001 Art. 4, p. 9, 10) 

 

Precisávamos nos reinventar mais uma vez, criar novas metodologias, planejar, 

replanejar e, acima de tudo, não poderíamos perder a ligação que foi construída 

presencialmente. Sendo assim, notou-se a necessidade de utilizar como recurso de sala de 

aula as mídias digitais. As escolas poderiam estar fechadas, mas a educação nunca esteve 

parada.   

Através de grupos de WhatsApp foram-se mantendo contatos, a princípio com as 

mães trocando experiências e relatando o dia a dia de seus filhos. No dia 20/03/2020, a 

professora relatou que trabalhou o gênero textual receita com seus filhos de 3 e 6 anos, 

apresentou a eles seu livro de receitas, pediu para que eles observassem e escolhessem 

uma dessas receitas para fazerem juntos. Em seguida, ditou a receita escolhida para o 
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filho mais velho registrá-la e a mais nova ficou encarregada de separar os ingredientes 

ditados. Em seguida, colocaram a “mão na massa”.  

 Observe que foi utilizado o mesmo planejamento, porém com metodologias 

diferentes, adequando, assim, ao nível de cada criança e tendo elas como personagens 

principais. A partir dessas dicas pedagógicas que se permitia introduzir todas as crianças 

da casa, criando, portanto, um vínculo entre as famílias e a professora. Assim, o WhatsApp 

deixou de ser troca de experiências e virou sala de aula, promovendo atividades que 

envolvessem toda a família. 

Os professores começaram a motivar e ser motivados, pois todos os dias, uma 

nova ferramenta surgia e, em decorrência disso, várias palestras e congressos surgiram 

para propor aos professores uma formação continuada, propondo sempre trazer novas 

soluções para o aprimoramento dessa nova modalidade de ensino.  

Ajustando estratégias e direcionamentos que fizeram com que as aulas se 

tornassem cada vez mais atrativas, cadernos de atividades e livros começaram a serem 

entregues às famílias dos alunos e os docentes passaram a adequar os conhecimentos das 

formações continuadas à prática da sua realidade, ademais, pequenos vídeos foram se 

“profissionalizando amadoramente”, para chamar cada vez mais à atenção dos alunos e 

alcançar os objetivos desejados nos planejamentos pedagógicos, mantendo a interação 

aluno- professor e professor-família. 

Manter uma dinâmica lúdica, objetiva e cronometrada não é tarefa fácil, contudo, 

a prática faz com que se melhore a cada dia. Todavia, é importante salientar que o cansaço 

mútuo de todos indicava que este conceito de aula precisava renascer novamente. Tendo 

isso em vista, propomos o uso da sala virtual do Google Meet, a princípio uma vez por 

semana. A introdução dessa ferramenta digital não foi simples, pois boa parte dos alunos 

falavam ao mesmo tempo, ou ainda, a internet caía, o barulho do dia a dia da casa 

incomodava e algumas famílias não se habituaram. Por fim, aos poucos, fomos nos 

adaptamos a essa nova dinâmica.  

 
As dinâmicas de grupo podem ser entendidas como procedimentos que 

envolvem ações educativas realizadas com grupos de alunos, visando a 

favorecer a emergência de interação social construtiva, baseada na 

comunicação, cooperação, confiança, reciprocidade, respeito mútuo e 

responsabilidade. (GONÇALVES 2005, p. 643) 
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Passou-se a pôr em prática essa nova modalidade de aulas utilizando como 

ferramenta metodológica o Google Meet, passando a ser todas as segundas e quartas 

sempre tendo início às 9 e 30 da manhã, com duração de uma hora aproximadamente, 

mantendo, assim, uma rotina de estudos mesclando entre aula remota presencial virtual e 

videoaulas, reforçando o que era estudado no presencial virtual. 

As atividades desenvolvidas tiveram como prioridade a ludicidade onde o 

professor buscou o lúdico como ferramenta pedagógica através de musicalização, jogos, 

confecção de jogos, brincadeiras, videoaulas, produção de receitas e massa de modelar, 

dramatização, contação de histórias, etc., que permitiram atingir as competências da 

BNCC2. Nesse momento foi possível desenvolver atividades que englobassem: 

prevenção, conscientização e higiene; ordenação numérica e alfabética; quantidade; 

desenvolvimento pessoal e interpessoal (afetividade e emoções); ditado (letras e 

números); coordenação motora fina e grossa.   

A seguir, veremos alguns dados referentes à pesquisa virtual elaborada para os 

responsáveis pelos alunos da Pré-escola, da Escola Municipal Cônego Ambrósio Silva. 

 
Figura 01: Em seu ponto de vista as aulas remotas foram importantes e efetivas? 

  

Fonte: Própria (2021). 

 

 

Figura 02: Você considera importante à oferta de aulas e atividades não presenciais para os alunos? 
 

 

 

 

 

Fonte: Própria (2021). 
 

 

Figura 03: A aprofessora através de vídeos, audios e plantão, propôs atendimento pedagogico 

satisfatório? 
 

 

 

 

 
2 Base Nacional Comum Curricular 

SIM 

NÃO 2 (11,8%)  

15 (88,2%)  
9 

 SIM – 94,1% 

 NÃO – 5,9% 

SIM 
NÃO 
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Fonte: Própria (2021). 

 

CONCLUSÕES 

Tendo em vista os argumentos apresentados de tudo que foi vivido e vivenciado 

durante esta pandemia, conclui-se que esse cenário atual tem levado os professores a 

buscar novas metodologias de ensino, adaptando sua sala de aula ao ambiente virtual.   

Esse é um período de estratégias de aprendizagem inovadoras e reinvenção de 

metodologias, além de superação e não repetição dos mesmos. Construindo um alicerce 

sólido entre a família e a escola, ou seja, uma união de parceria, colaboração e coragem. 

Assim, a construção da prática pedagógica que está em andamento nos permite 

aprimorar e inovar os métodos de ensino. Esse é um novo processo de adaptação para 

professores, gestores, alunos e famílias. Acreditamos que poderemos usar o que vivemos 

hoje para melhorar nosso amanhã em sala de aula, seja ela remota, híbrida ou presencial.   
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CONSCIÊNCIA NEGRA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

DA REDE FEDERAL DO PIAUÍ NA CIDADE DE URUÇUÍ1 

 
Glaucimara Alves da Costa Vieira2; Eldimário Ribeiro Lima3; Raquel Viana dos Anjos4 

 

INTRODUÇÃO 

As Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008 são os dispositivos legais que nortearam 

as atividades aqui relatadas, bem como as reivindicações e propostas do Movimento 

Negro ao longo do século XX. Assim, as atividades e temas propostos são resultados de 

projetos empenhados na valorização da história e cultura dos afro-brasileiros e dos 

africanos, ações comprometidas com a educação das relações étnico-raciais positivas, 

conforme dispõem as leis supracitadas. 

 Embora, a lei seja do ano de 2003, em nosso campus, o Núcleo de Estudos Afro-

Brasileiros e Indígenas – NEABI só fora criado em outubro de 2018. Desde então, a 

primeira comissão instituída vem realizando atividades que contemplem o que dispõe a 

lei.  

Assim, durante todo o ano letivo os alunos participam de atividades que incluam estudo 

da legislação vigente e sua abrangência sobre a temática “Literatura, História e Arte 

africana, afro-brasileira e indígena”, leituras literárias de autores afro-brasileiros e 

também autores africanos. Cada ano a comissão juntamente com os professores de 

Literatura, História e Artes selecionam um conjunto de obras e autores a serem estudados 

e lidos. Dentre eles, já foi possível conhecer a obra de Conceição Evaristo (Brasil), Maria 

Carolina de Jesus (Brasil), Mia Couto (Moçambique), Chimamanda Ngozi Adichie 

(Nigéria). Bem como, a obra de alguns intelectuais negros como: Djamila Ribeiro 

(Brasil), Silvio Almeida (Brasil), Lélia Gonzalez (Brasil), Sueli Carneiro (Brasil), Ângela 

Davis (EUA), entre outros. 

 Ao passar desses anos, as atividades foram se consolidando e atualmente além das 

 
1 Uruçuí é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se na região Sul do estado. Sua população 

estimada em 2010 cerca de 20.085 habitantes. Está localizado à 475km da capital Teresina e tem a economia 

local desenvolvida em torno da Agricultura Familiar e também pelo Agronegócio de grandes culturas. 
2 Mestra em Letras pela Universidade Federal do Piauí, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Piauí – IFPI, glaucimara.vieira@ifpi.edu.br 
3 Especialista em Gestão Educacional pela Universidade Estadual do Piauí, Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI, eldylyma@hotmail.com 
4 Especialista em Ensino de Sociologia pela FUNIP, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Piauí – IFPI, raquel.dosanjos@ifpi.edu.br 
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atividades diluídas nas aulas, principalmente, de História, Literatura e Artes, os alunos 

contam com dois eventos maiores e já consolidados: o primeiro, Semana dos Povos 

Indígenas, que geralmente acontece na primeira semana do mês de abril e Semana da 

Consciência Negra, que acontece na segunda quinzena do mês de novembro. Esses dois 

eventos consolidam as atividades que acontecem em todo o ano letivo. Porém, nelas as 

atividades assumem um caráter mais acadêmico e também cultural, sempre com a 

participação e com a colaboração na organização dos alunos desde a preparação como da 

sua execução. Contamos com a participação de palestrantes de outras instituições como: 

universidades, organizações não-governamentais, assentamentos ou mesmo 

representantes das comunidades indígenas ou quilombolas que vivem próximas da cidade 

de Uruçuí-Piauí.  

 Buscando tornar essas ações mais significativas e aumentar atividades que adotem 

políticas educacionais e de estratégias pedagógicas que valorizem a diversidade, a fim de 

superarmos as desigualdades étnico-raciais presentes na educação escolar brasileira, nos 

diferentes níveis de ensino e também social. 

 O presente trabalho constitui-se um relato de experiência acerca de algumas das 

ações realizadas nas Semanas da Consciência Negra que aconteceram entre os anos de 

2018 e 2020 no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí- Campus 

Uruçuí. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Na Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, representada aqui 

pelos Institutos Federais, distribuídos em vinte e um municípios do estado, que através 

da Resolução nº 46/2013, o Conselho Superior instituiu o Núcleo de Estudos Afro-

Brasileiros e Indígenas – NEABI’s para o direcionamento de estudos e ações étnico-

raciais, no âmbito do IFPI. 

 A medida estabeleceu na rede um parâmetro legal para a consolidação das 

políticas de diversidade e inclusão na instituição. Tais medidas orientam até a data 

corrente um espaço de concretização de ações inclusivas mediante princípios, diretrizes 

e objetivos que ampliam e fortalecem o atendimento e acompanhamento da comunidade 

acadêmica inserida no contexto da diversidade cultural, étnico-racial, de gênero e 
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necessidades específicas, garantindo, assim, o acesso, permanência e êxito discente. 

 Atualmente, a Resolução nº 38/2014, do Conselho Superior estabelece as 

competências que cabem ao NEABI de cada campus e regulamenta as atribuições 

daqueles que compõem as comissões. Dentre as competências dos NEABI’s, destacam-

se: Estimular a produção científica, extensionista e pedagógica voltada para questões 

étnico-raciais no âmbito do IFPI, promovendo o debate de temas a elas relacionados; 

Atuar no desenvolvimento de ações afirmativas de caráter universal, promovendo a 

implantação da Lei nº 10.639/2003 e 11.645/08, no âmbito do IFPI; Definir e atuar na 

consolidação das diretrizes de Ensino, Pesquisa e Extensão nas temáticas promovendo a 

cultura da educação para a convivência e alteridade. 

 O IFPI – Campus Uruçuí foi o espaço de realização da atividade, com participação 

de todo seu corpo discente do Ensino Médio Técnico em Agroindústria, Agropecuária e 

Administração, nas modalidades Integrado, Concomitante/Subsequente. Além do Ensino 

Superior em Engenharia Agronômica, Licenciatura em Matemática e Ciências 

Biológicas, sendo executado nos anos de 2018 e 2019, durante o mês de novembro, com 

a finalidade também de ressaltar a importância da data de 20 de Novembro, dia nacional 

dedicado à Consciência Negra. 

 A Semana da Consciência Negra, que acontece em nosso campus, é responsável 

pela culminância de todas as ações desenvolvidas durante o ano letivo vigente sempre 

com uma temática escolhida em consenso com os alunos juntamente com a comissão do 

NEABI. O primeiro, em 2018, buscou sua centralização na temática “O Negro na 

História do Brasil” e a partir dele, outros temas foram abordados em palestras, debates, 

oficinas, exposições e apresentações culturais. Com destaque para a “História dos Negros 

e dos Movimentos Negros no Piauí” e, mais especificamente, na cidade de Uruçuí, como 

uma forma de valorização e reconhecimento da formação da identidade local.  

No ano de 2019, a centralidade do evento partiu da temática principal “Racismo 

Estrutural”, em que a conhecida frase de Aimé Césaire, escritor Martinicano e um dos 

criadores do conceito de Negritude, nos anos 30, em Paris, na França, afirma uma 

consciência e também um orgulho em tal afirmação “Negro Sou, Negro ficarei”, como 

mote para a discussão durante todas as atividades desenvolvidas no evento do que isso 

significava em relação a ser negro em Urucuí/PI, no Brasil e no restante do mundo. 
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Levando em consideração dados oficiais do IBGE que constatam que mais de 50% da 

população brasileira é negra. Porém, esta mesma população que encontra-se como 

maioria mais pobre, com menos anos de estudo ou nenhum, com salários mais baixos e 

que menos ocupam espaços de poder seja em órgãos públicos seja em instituições 

privadas. 

É importante destacar que os alunos participam em todas as ações implementadas 

durante os eventos seja na organização seja também participando nas palestras como 

ouvinte, mas também como palestrante sob a orientação de alguns dos professores que 

desenvolvem projetos de pesquisas sobre a temática negra ou indígena. Além, das 

participações dos alunos nas ações culturais que envolvem danças (hip hop, reggae), 

exposições musicais e/ou artísticas (fotografias), oficinas de cabelos afros e também da 

culinária africana, organização de desfiles para valorização da estética negra, moda 

africana e por fim, discussões sobre as religiões de matrizes africanas e suas relações com 

outros ritos religiosos. 

 

CONCLUSÕES 

A adoção dos dispositivos legais de cumprimento das Leis nº 10.639/2003 e nº 

11.645/2008 na Rede Federal de Ensino no estado do Piauí tem apresentado excelentes 

resultados na instituição. Primeiro, com a comunidade acadêmica, representada 

principalmente pelos alunos, que demonstram uma maior consciência e autonomia para 

tratar da temática que tratam as duas leis. Segundo, na comunidade local, que também 

passa por transformações e influências a partir do novo comportamento dos jovens que 

acabam atuando de uma maneira mais inclusiva, diversa, menos preconceituosa e 

combativa em defesa de uma sociedade multicultural e pluriétnica, consolidando assim o 

Brasil, como um país capaz de construir uma nação cada vez mais democrática e justa, 

uma luta de TODOS os brasileiros. 
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OS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM NAS PLATAFORMAS VIRTUAIS: O 

GOOGLE CLASSROOM COMO EXPERIÊNCIA DIGITAL VIRTUAL NO 

ENSINO REMOTO PÚBLICO DA REGIÃO SUL 
          

Patrícia Gusmão Maciel1; Solane Cristina Felicetti Santin2 

            

INTRODUÇÃO 

A partir da pandemia de Covid-193, que impôs desafios profundos à educação 

institucionalizada, as instituições educativas viram-se obrigadas a interromper suas 

atividades presenciais e “adaptarem-se” a um modelo de ensino distanciado, denominado 

como “ensino remoto”. Assim, pesquisadores e professores de todos os níveis de ensino 

tiveram que descobrir aos poucos como lidar com os desafios de uma relação virtualizada, 

que não estava ligada apenas a aspectos de ordem tecnológica, mas também aos aspectos 

físicos, psicológicos e sociais que uma pandemia gera. Portanto, nesse trabalho, são 

descritas experiências vivenciadas pelas autoras em três escolas da rede municipal e 

estadual de ensino, nas cidades em que elas oferecem aulas remotas, localizadas no estado 

do Paraná e do Rio Grande do Sul, fazendo uma reflexão sobre os desafios e as 

possibilidades desse método de ensino, através das plataformas educacionais 

disponibilizadas, entre elas, o Google Classroom. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O ensino remoto no Paraná foi oferecido à comunidade escolar a partir da primeira 

semana de abril de 2020, quinze dias após a suspensão das aulas presenciais devido à 

pandemia de Covid-19. Inicialmente, mais precisamente na primeira semana, as aulas 

foram disponibilizadas em TV, canal aberto, videoaulas gravadas por profissionais da 

educação, e também se ofertou essas aulas em um aplicativo virtual denominado “Escola 

Paraná”. Em seguida, na segunda semana, a oferta dessas aulas foi pelo Google 

Classroom. O ensino remoto no Paraná, então, foi ofertado por meio de canal aberto de 

 
1 Doutoranda em Educação, Universidade La Salle Canoas/RS, patricia04maciel@gmail.com  
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3 A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um 

espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves, e se caracteriza por dificuldade 

respiratória aguda, nos casos mais extremos. Pode ser transmitida através do contato com a pessoa 

contaminada, ou por fluidos corporais contaminados. Dados obtidos no site do Ministério da Saúde: 

https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca. Acesso em: 25 nov. 2020. 
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televisão; do aplicativo Escola Paraná; do Google Classroom, e também através de 

atividades impressas para os estudantes que não dispõem de nenhum dos acessos referidos 

anteriormente. A adaptação de professores e estudantes foi bem exaustiva no início, pois 

não houve preparação antecipada para nenhuma das partes. A compreensão das 

funcionalidades da plataforma foi ocorrendo conforme se desenvolviam os trabalhos, em 

paralelo às videoaulas. Considerou-se presença para os alunos da rede estadual do Paraná, 

quando houve devolutiva da atividade proposta. A avaliação desses alunos também foi de 

forma remota, com formulários do Google Forms, mapas mentais, vídeos produzidos 

pelos alunos, pesquisas e outras formas de avaliações.  

Uma das pesquisadoras atua como professora de Química, e nas suas aulas tinha 

por metodologia a prática laboratorial, através da lousa, na construção dos esquemas da 

aula conforme os estudantes iam contribuindo com seus saberes. A parte tecnológica 

servia em geral para a elaboração de provas, exercícios e preenchimento de relatórios. No 

início houve muita dificuldade de compreender como funcionava o Google Classroom, 

além do desencontro de informações por parte da mantenedora sobre o direcionamento 

do ensino remoto, e também pelo excesso de trabalho para além da carga horária prevista 

para a educadora. A partir daqui, a troca de informações entre colegas de trabalho e a 

busca de informações sobre o funcionamento das tecnologias utilizadas auxiliaram nos 

ajustes e aprendizados para interagir melhor com a plataforma e também com os 

estudantes. Em 2020, a adesão dos alunos era cerca de 60% e, conforme foram sendo 

solucionados problemas técnicos, a adesão aumentou, com a maioria devolvendo as 

atividades propostas. As aulas síncronas não eram obrigatórias; já em 2021, essa situação 

foi alterada para a obrigatoriedade, a fim de registrar presença, necessitando que o 

estudante mantenha a câmera aberta para tal conferência. 

No Rio Grande do Sul, ficou a cargo das Secretarias de Educação do estado a 

organização do ensino remoto nas escolas privadas e públicas, estaduais e municipais, 

estabelecendo ordens de serviço e normas técnicas voltadas às diferentes realidades, 

adequando-as para uma realidade virtual, em grande parte, através do Google Classroom. 

Essa ferramenta precisou ser rapidamente compreendida pelo grupo de docentes, a fim de 

possibilitar a orientação e consequente utilização pelos estudantes desse ambiente virtual.  

Com o aumento rápido no número de casos de Covid-19 no mês de março, foi efetivada 
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a ordem sobre o fechamento dos estabelecimentos de ensino. No final do mês de maio do 

mesmo ano, as secretarias municipais de educação reorganizaram os currículos escolares 

na tentativa de adaptá-los à conjuntura que se apresentava, dando início ao trabalho com 

o ensino remoto que contemplava, em um primeiro momento, a reunião dos estudantes 

em grupos de WhatsApp, de acordo com as suas turmas, como forma de acolhimento e 

manutenção do vínculo com a escola; readaptação de atividades escolares para o meio 

digital virtual, de modo que tais atividades pudessem ser disponibilizadas aos estudantes 

através desses grupos de WhatsApp, e também das redes sociais da escola, como no 

Facebook e em blogs, por exemplo; além do oferecimento de atividades impressas a 

serem retiradas na própria escola, em dias e horários específicos.  

Desse modo, no mês de setembro, com o objetivo de dinamizar outras formas de 

acesso e de aprendizagens através das tecnologias digitais virtuais, para estudantes e 

professores, alguns municípios e o estado do RS (algumas localidades adotaram mais 

cedo, outras, mais tarde) implantaram a plataforma Google Classroom, como meio de 

continuidade mínima da interação entre professores e estudantes, do desenvolvimento das 

atividades curriculares das disciplinas de Anos Finais do Ensino Fundamental. Essa outra 

forma de relação virtual promoveu vários desafios, a começar pelo fato de que a 

alfabetização digital mostrou-se ainda incipiente, para professores e estudantes, o que 

levou a inseguranças no manuseio das ferramentas tecnológicas virtuais, por ambas as 

partes. Também foi perceptível a dificuldade de acesso virtual por estudantes em situação 

de vulnerabilidade. Infelizmente, foi pequeno o número de estudantes que se adaptaram 

ao ensino remoto e conseguiram satisfatoriamente acessar as atividades propostas, 

mantendo contato com os professores.  

Na finalização do ano letivo – que em muitos lugares deu-se na penúltima semana 

do mês de dezembro de 2020 – as orientações seguiram na direção de promover o 

acolhimento e a participação dos estudantes que conseguiram, de alguma forma, retornar 

às atividades, mas sem a obrigatoriedade de considerá-las “certas” ou “erradas” como um 

balizador para a avaliação desses estudantes. A outra pesquisadora leciona a atividade 

Artes, com ênfase no Teatro, e sentiu bastante a readequação das atividades para o meio 

virtual. Houve a necessidade, aqui, de focar mais na teoria, assistir a vídeos, em especial 

na plataforma YouTube, e propor atividades individuais a distância. 
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CONCLUSÕES 

Acreditar que a educação não teria que se adaptar também a essas relações 

tecnológicas e virtuais é uma ilusão ainda presente em muitos docentes e estudantes, 

infelizmente. Considerando a dimensão dos diferentes processos de aprendizagem e das 

relações educacionais virtualizadas como experiência, ainda há um longo caminho a ser 

percorrido. Como diz Larrosa (2011, p. 15), “é preciso separar bem “experiência” de 

“experimento”, descontaminar a palavra “experiência” de todas as aderências empíricas 

e empiristas que tenham sido incorporadas nos últimos séculos.” Assim, os 

“experimentos” com as tecnologias digitais virtuais, que foram incorporados à força neste 

ano, não podem inibir estas mesmas tecnologias de proporcionarem “experiências” na 

educação, que abrange um sentido muito mais profundo e completo nas relações que 

devem ser reconstruídas a partir de agora. Importante ressaltar, ainda sob a perspectiva 

do pensamento de Larrosa (2011), que as experiências de um ano traumático, como foi 

2020, são muito singulares e diferentes para quem as viveu, pois o evento (pandemia e 

fechamento de escolas) é o mesmo para todos, porém, individual dentro da experiência 

de cada um, ou seja, como cada um passou por ele e o compreendeu. 

Dessa forma, é muito delicado abordar aprendizagem significativa escolar em um 

ano no qual a sobrevivência gritou imperiosamente. De que aprendizagens estamos 

falando? Neste ano, a própria ansiedade de “vencer conteúdos”, a dificuldade de 

compreender que as aprendizagens acontecem em um tempo que é muito particular do 

sujeito, e que não está atrelado ao tempo virtual, que é extremamente fugaz, forçou um 

novo olhar para a desaceleração necessária do pensamento e da reflexão. Reencontrar a 

essência dos processos educativos será o grande desafio para os anos vindouros, levando 

em consideração as especificidades dos estudantes e professores, bem como as 

potencialidades das tecnologias virtuais em busca de uma educação mais significativa, 

democrática e com sentido. 
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CULINÁRIA AMAZÔNICA: UMA EXPERIÊNCIA, VÁRIOS SABORES 
          

Izac de Sousa Belchior1; Glaucimara Alves da Costa Vieira2; Raquel Viana dos Anjos3 

            

INTRODUÇÃO 

Neste relato de experiência apresentamos uma prática docente interdisciplinar, 

contextualizada e significativa dos conhecimentos científicos que foram materializados 

no projeto de extensão denominado Culinária Amazônica: uma experiência, vários 

sabores, desenvolvido no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

– IFPI, campus Uruçuí, e posto aos alunos do Curso Técnico Integrado em Agroindústria 

com colaboração dos docentes de Geografia, Sociologia e Língua Portuguesa (base 

comum) e o professor da disciplina de Planejamento de Projetos Agroindustriais (base 

técnica). Nessa direação, Ramos (2008, p. 16) aponta que a totalidade do conhecimento, 

no sentido da integração, correponde “a integração entre conhecimentos gerais e 

específicos conformando uma totalidade curricular”. Nesse contexto, este relato de 

experiência é um exercício de aproximação da totalidade curricular proposta por Ramos 

(2008).  

A escolha pelo tema culinária amazônica tem origem na experiência docente do 

professor de Geografia que atuou por dez anos na rede estadual de educação do Amapá e 

pôde observar que os hábitos alimentares daquela população proporcionam uma 

alimentação de baixo custo financeiro e saudável, além de contribuir para o 

desenvolvimento econômico das populações tradicionais que vivem da venda de produtos 

primários como frutas, verduras, legumes e pescados comercializados na chamada Feira 

do Produtor. A partir dessa vivivência, foi pensado e desenvolvido um projeto de extensão 

que de algum modo pudesse dialogar com a alimentação saudável desta região do Brasil, 

respeitando as especificadades locais.  

A essência do projeto foi conhecer os aspectos culturais, nutricionais e 

mercadológicos da culinária amazônica e o grau de aceitação/rejeição na cidade de Uruçuí 
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– PI, com vistas a fomentar o sentimento de cooperativismo, associativismo e 

empreendedorismo como modo de se pensar o trabalho; bem como introduzir novos 

hábitos alimentares saudáveis na cultura local, a exemplo do consumo de açaí, de maneira 

a desenvolver a pesquisa no ensino médio, a partir da potencialidade dos alunos do curso 

Técnico Integrado em Agroindústria – IFPI, campus Uruçuí. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O projeto “Culinária Amazônica: uma experiência, vários sabores” foi planejado 

para potencializar os conhecimentos adquiridos no currículo escolar do curso de 

Agroindústria associado a formas de organização pedagógicas inspiradas na pedagogia 

socialista da auto- organização, coletividade e trabalho socialmente útil. Nesta direção 

tornam-se necessárias algumas qualidades que apontam para “1) aptidão para trabalhar 

coletivamente e para encontrar espaço no trabalho coletivo; 2) aptidão para analisar cada 

problema novo como organizador; 3) aptidão para criar as formas eficazes de 

organização” (PISTRAK, 2000, p. 41). Portanto, a organização do trabalho coletivo em 

detrimento do trabalho individual é fortemente acentuada, percebendo o problema do 

coletivo como problema individual e a resolução deste benefício coletivo. Makarenko 

(1986) aponta que a coletividade e a autogestão nos processos educativos proporcionam 

novos hábitos que conduzem a novas relações sociais tão necessárias para formação de 

um “novo homem”, uma nova organização social.     

O projeto apresentou como ponto de partida a organização do trabalho em grupo 

de modo articulado com as turmas do curso técnico supracitado, em todas as fases da 

construção do projeto, dividido nos seguintes passos: formação de grupos de trabalho 

para conhecer e desenvolver estratégias para desenvolvimento dos objetivos propostos; 

em seguida, pesquisar os alimentos mais utilizados na culinária amazônica com o seu 

valor nutricional e calórico, sob a orientação do docente do núcleo técnico que auxiliou 

na possível substituição de alimentos, especificamente amazônicos4, por alimentos com 

 
4 Alimentos especificamente amazônicos, não encontrados no comércio e feiras locais, foram trazidos por 

um aluno do curso de Engenharia Agronômica que reside em Uruçuí e com famíliares no estado do Pará. 

Ele atendeu ao pedido de trazer alguns itens para o projeto. Os docentes dos cursos técnicos em 

agropecuária e agronomia destacaram que alguns alimentos do projeto podem ser cultivados, previamanete 

de modo experimental, na fazenda-escola do campus, contribuindo, desta maneira, com o trabalho 

educativo, a pessquisa pedagógica e a continuidade do projeto de maneira mais autônoma. 
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propriedades nutricionais e calóricas similares, encontrados na cidade de Uruçuí – PI.  

Nesta etapa do projeto realizado no curso técnico apontado evidenciamos, 

valorizamos e formentamos a pesquisa enquanto princípio pedagógico que deve ser 

apreendida como “prática social, objeto de ensino e aprendizagem no processo de 

escolarização, tem por fim desenvolver nos estudantes habilidades cognitivas para 

interpretar teorias, relacionar, analisar, criticar, refletir, rejeitar ideias fechadas [...]” 

(VALER; BROGNOLI; LIMA, 2017, p. 2787). Portanto, incentivar tais práticas 

pedagógicas é parte da essência do Ensino Médio Integrado.  

Entre os pratos da culinária amazônica que foram feitos pelos alunos destacamos: 

1) pato no tucupi; 2) arroz paraense; 3) maniçoba; 4) tacacá; 5) caldeirada; 6) açaí e 7) 

bolinho de pirarucu. Para o primeiro, o pato foi substituído pelo frango que apresenta 

propriedades nutricionais aproximados (essa substituição foi feita por razões econômicas 

dos alunos), e o tucupi foi produzido pelo grupo de trabalho; para o segundo, a folhas de 

jambu foram trazidas do Pará e o camarão e o arroz foram adquiridos no comércio local; 

para o terceiro, a aquisição da maniva de mandioca5 foi feita no Pará e o porco comprado 

dos produtores locais; para o quarto, o jambu foi comprado do Pará, a goma e tucupi 

foram feitos pelo grupo, e o camarão comprado no comércio local; para o quinto, o 

tradicional peixe filhote foi substituído pelos peixes do rio Parnaíba que banha o 

município e dos psicultores locais, o jambu e a “chicória do amazonas” ou “agrião do 

Pará” trazidos do Pará e o tucupi feito pelo grupo; para o sexto, o açaí foi comprado no 

Pará in natura servido com peixe frito e farinha de tapioca (feita pelos alunos); no sétimo, 

o pirarucu – peixe típico das águas amazônicas –, foi substituído pelo tambaqui, piau e 

tilápia. 

No processo de compra, preparo e venda dos alimentos ao qual o projeto se 

propôs, destacamos o trabalho enquanto princípio educativo. Na concepção de Ramos 

(2008, p. 3 e 4), “o trabalho é a ação humana de interação com a realidade para satisfação 

de necessidades e produção de liberdade”. Nesse sentido, trabalho não é emprego, não é 

ação econômica específica. Trabalho é produção, criação, realização humana.  

 
5 A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa – alerta que a espécie Manihot esculenta 

Crantz que pode ser a mandioca, a macaxeira (mandioca mansa, aipim), ou mesmo a maniçobeira, outra 

variedade da qual se aproveita somente as folhas, possui alto teor de ácido cianídrico, ou seja, o veneno 

cianeto, e precisa desse tempo cozimento para ser eliminado e, assim, seguro ao consumo humano. Essa 

informação foi repassada aos alunos pelo professor do núcleo técnico durante as aulas.  
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Por fim, o projeto ocorreu nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, 

sendo o dia 10 (domingo) deste último mês a culminância que ocorreu das 18h às 20h na 

praça conhecida popularmente como Praça da Igreja Nova, no bairro Malvinas. A escolha 

foi feita pelos discentes que teve como critério a visibilidade social e a divulgação dos 

projetos de extensão da Instituição. Como forma de avaliação, foram aplicados 

questionários para os degustadores com notas que variavam de 5 a 10, para quesitos como: 

atendimento, sabor, higiene, potencial de venda dos pratos ofertados, entre outros itens. 

A carga horária do projeto foi de 30 horas divididas em 10 horas de atividades por mês, 

entre pesquisas, encontros, compras de alimentos, elaboração dos pratos e a culminância 

do projeto. 

 

CONCLUSÕES 

Destacamos como contribuição pedagógica do projeto de extensão Culinária 

Amazônica: uma experiência, vários sabores os seguintes pontos: a práxis interdisciplinar 

do trabalho docente; o trabalho coletivo e a autogestão dos alunos responsáveis por 

apresentar um prato típico; o conhecimento contextualizado e significativo materializado 

nas pesquisas, aquisição dos insumos e comercialização dos produtos feitos pelos sujeitos 

dos processos de ensino e por fim, não menos importante, a divulgação do trabalho, 

enquanto princípio educativo e a pesquisa enquanto princípio pedagógico, desenvolvido 

pelos docentes e dicentes do IFPI, campus Uruçuí. 

 Apontamos para a continuidade do projeto e sua respectiva autossuficiência, num 

processo ampliado de prática interdisciplinar e coerente com o trabalho enquanto 

princípio educativo e a pesquisa enquanto princípio pedagógico. Destacamos que os 

insumos sejam produzidos no próprio campus, na fazenda-escola, utilizando os recursos 

humanos disponíveis. Em síntese, observamos os primeiros contornos de um projeto que 

poderá potencializar o fomento de um currículo concretamente integrado e 

interdisciplinar promotor de uma aprendizagem significativa. 
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ESTRATÉGIAS DE ENSINAR E DE APRENDER VEICULADAS EM RÁDIO   
          

Artemisa de Andrade e Santos1 

          

INTRODUÇÃO 

Este relato reúne parte das experiências vividas em formato remoto com a turma 

do 1º ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental, EM José Marcílio Furtado, Campo 

Redondo-RN, com o objetivo de garantir acesso ao rádio como recurso tecnológico de 

comunicação e apoio pedagógico às atividades escolares de crianças. Diante da crise 

sanitária, política, econômica e social vividas no ano de dois mil e vinte no mundo e no 

Brasil, novos desafios precisaram ser implantados, sobretudo, na Educação. A suspensão 

de aulas presenciais soou como uma interrupção inesperada tanto para a comunidade 

escolar quanto para as famílias. 

Em tais condições foi necessário pensar novas estratégias de ensino para a 

permanência do vínculo com as famílias e a escola. Com a interrupção no processo de 

alfabetização de modo presencial, entende-se que, além de se considerar as habilidades e 

as características destas crianças, era preciso viabilizar estratégias de ação sintonizadas 

às recomendações da Rede de ensino do Município de Campo Redondo, mas também 

adequar-se à realidade da turma. Dentre as estratégias, os modos de ensinar e de aprender 

foram repensados e alinhados ao Projeto Rádio Escola – implementado pela Prefeitura 

Municipal de Campo Redondo, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos 

(SMECR) e que contava com a participação semanal das escolas municipais de toda a 

rede de ensino para compor a programação.  

Do ponto de vista teórico, esta experiência educativa apoiou-se em ideias 

conforme a concepção de linguagem de Mikhail Bakhtin; considerando as dimensões 

histórica, social e cultural propostas pela teoria de Vygotsky; levando em conta as 

múltiplas facetas do letramento e da alfabetização de acordo com Magda Soares e Ângela 

Kleiman; e a utilização do suporte didático – rádio – para exercício da linguagem pautada 

nos seguintes autores: Dolz e Messias. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
1 Mestrado, EM José Marcílio Furtado, andradeesantos@gmail.com  
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Ao partir da realidade social atual, do perfil da turma e da necessidade em amparar 

os estudantes no período de suspensão das aulas presenciais, buscaram-se estratégias 

veiculadas ao suporte Rádio Escola como exercício de prática social implicada ao 

processo de alfabetizar numa perspectiva do letramento (KLEIMAN, 1995; SOARES, 

1998; 2003; DOLZ; MESSIAS, 2015). 

A turma do 1º ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental conta com a 

participação de dezesseis (16) crianças, sendo treze (13) meninos e três (03) meninas. São 

crianças com idade entre 6 e 7 anos. As experiências da turma do 1º ano articuladas ao 

uso do rádio como veículo de comunicação exercem um valor formativo de processos 

vividos e sentidos pelas crianças (VYGOTSKY, 1989) ao longo deste período de 

distanciamento físico. Isso fez despertar novas percepções importantes para o processo 

de alfabetização das crianças (SOARES, 2003), a exemplo, a habilidade oral e o ensaio 

de transposições didáticas da professora com a efetiva participação dos estudantes aliada 

à parceria das famílias via serviços de mensagens e de áudios com o suporte do aplicativo 

WhatsApp. 

Essa ferramenta aproximou esforços educacionais em tempos remotos de ensino, 

pois a conexão foi estabelecida com os familiares dos estudantes, os estudantes e a 

professora, otimizando, assim, o processo social de interação verbal entre os participantes 

(BAKHTIN, 2002). O tema inspirador para delinear as narrativas das crianças foi: 

Linguagem oral – situações reais de comunicação materializadas no tempo e no espaço 

da turma do 1º ano. Na sequência, um recorte do planejamento intencional e pedagógico 

das práticas de linguagem oral desenvolvidas para a programação rádio escola como 

exercício reflexivo de análise e de avaliação sobre o modo de ensinar e de aprender 

alinhado ao Projeto Rádio Escola. 

Atividade – Programação Rádio Escola: Gênero Textual/Oral Entrevista. 

Estratégia de ação: A professora elabora a entrevista inspirada a partir de uma atividade 

realizada pelas crianças e socializa o desafio de que elas realizem a entrevista. O convite 

é lançado para que as crianças escolham uma pessoa bem mais madura do que elas para 

materializarem a entrevista. Justificativa da escolha: Esta atividade valoriza a interação 

entre pessoas da família em tempos de distanciamento físico, permite que a criança 

conheça a história de um familiar: gostos, sentimentos e preferências, e compare a escola, 
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os espaços e os materiais do presente com a escola, os espaços e os materiais do passado. 

Roteiro de entrevista:  

1. Como o senhor(a) se chama, vovô(ó)?  

2. Como era a sua escola?  

3. Que material escolar o senhor(a) usava quando criança?  

4. Qual espaço da escola o(a) senhor(a) mais gostava?  

5. Do que o senhor(a) sente mais saudades?  

Habilidades: (EF01HI02) Identificar a relação entre as suas histórias e as histórias 

das famílias; (EF01HI03) Descrever e distinguir os papéis e responsabilidades 

relacionados à família e à escola; (EF01HI06) Conhecer as histórias da família e da escola 

e identificar o papel desempenhado por diferentes sujeitos em diferentes espaços; 

(EF01GE01) Descrever características observadas de seus lugares de vivência (escola) e 

identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares. 

Atividade – Programação Rádio Escola: Gênero textual/oral: Narrativa sobre a 

origem e a história do seu nome – Emília no País da Gramática – Monteiro Lobato. 

LOBATO, Monteiro. Emília no país da gramática; ilustração por Fendy. – Barueri, SP: 

Ciranda Cultural, 2019. Estratégia de ação: A professora conta a história adaptada e 

inspirada na Obra de Monteiro Lobato – Emília no País da gramática – ressignificada para 

os festejos juninos com o título: “Emília no País da gramática em ritmo de festas juninas". 

A história rememora conceitos vistos em classe e introduz a apresentação dos Nomes 

Próprios contada pelas crianças do 1º Ano da Escola José Marcílio Furtado. Habilidades: 

(EF01LP01) Expressar-se, em situações de intercâmbio oral, com autoconfiança para 

explorar e apresentar informações, esclarecer dúvidas, trocar ideias, propor, criar ou 

engajar-se; (EF01LP06) Relatar experiências pessoais de seu cotidiano, em sequência 

cronológica e nível de informatividade adequado; (EF01LP08) Ler, em textos, palavras 

conhecidas via memória ou relacionadas à sua experiência pessoal (nomes próprios); 

(EF01LP24) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons da 

fala: (EF01LP26) Escrever o próprio nome e utilizá-lo como referência para escrever e 

ler outras palavras. 

Uma observação importante é que a implementação da programação rádio escola 

como ferramenta tecnológica midiática na Rede Municipal de Educação de Campo 
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Redondo facilitou a comunicação entre a comunidade escolar, os estudantes e as famílias 

como experiência educativa de formação, de manutenção dos afetos, de organização de 

rotina em casa, de orientação informativa, de problematização de conceitos, de religação 

de conhecimentos entre áreas diversas e de inovação do ensino. Isto quer dizer, portanto, 

que a estratégia de ação para a programação do Rádio não deve ser reduzida à transmissão 

de conteúdo ou a métodos tradicionais de ensino, pois tal pensamento desafina com o 

sentido e o papel de Educação adimitidos pela escola. 

 

CONCLUSÕES 

Desde o início da programação Rádio Escola, a turma do 1º ano construiu um 

caminho próprio para a sua participação: cantaram, realizaram entrevista, exercitaram a 

escuta ativa, conheceram a escola de hoje e a escola do passado, pesquisaram a origem 

de seu nome, contaram a história do seu nome, aprenderam novo repertório de palavras e 

foram provocados semanalmente a refletirem suas interações sociais de forma verbal e 

escrita, a expressar-se e a comunicar-se. 

Finalmente, como avanço deste processo vivido em pandemia, e sem 

desconsiderar a interrupção ao início do primeiro ano de escolaridade da turma no Ensino 

Fundamental, pode-se destacar que o processo de aprender e de ensinar foi contínuo, 

desafiador e formativo, porque as circunstâncias e os acontecimentos são incertos e 

imprevisíveis, logo, a plasticidade deste processo precisa ser fluida e passível de 

mudança. Por isso, tem-se que reavaliar permanentemente as práticas educativas na 

tentativa de superar os desafios emergentes, sobretudo, como professora responsável pelo 

processo de alfabetização e letramento de crianças. Espera-se que, com essa experiência, 

a capacidade de ensinar e de aprender sejam ressignificadas e transformadas para garantir 

o direito à Educação de todas as famílias. 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – 

PIBID: DESAFIOS E VIVÊNCIAS NO ESINO REMOTO 

 
Fernanda Borges de Araújo104; Janine Silva do Nascimento105; Maria Karina Gomes Alves Sivestre106 

 
 

INTRODUÇÃO 

Considerando a necessidade do isolamento social devido ao contexto pandêmico atual 

causado  pela COVID 19, o presente relatório tem como objetivo descrever a experiência dos 

estudantes de Licenciatura em letras espanhol do IFRN, e também bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsistas de Iniciação Científica (PIBID). Os alunos atuam na Escola Estadual 

Professor Edgar Barbosa de maneira remota, destacando os desafios dessa nova forma de 

trabalho, comunicação, inovações e uma nova percepção como futuros docentes, fazendo-se uso 

das TIC´s (Tecnologias da Informação e Comunicação) e das mídias educacionais, num cenário 

que traz práticas e experiências motivadoras para uma aprendizagem significativa. 

 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A situação da pandemia provocada pela COVID-19 teve como consequência necessária a 

quarentena e logo a suspensão das atividades presenciais das redes escolares privadas e públicas. 

A solução para a continuidade do ano letivo foi a introdução do meio tecnológico, tanto para as 

aulas regulares, quanto para grupos de pesquisas e trabalho de bolsistas. Sendo assim, o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), que oferece bolsas para a iniciação da 

prática pedagógica aos futuros professores, para uma articulação entre a educação superior (por 

meio das licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais, passa a ser trabalhado e 

discutido de forma online. 

Nesse contexto, o presente trabalho descreve a experiência dos bolsistas PIBID do curso de 

Licenciatura Letras Espanhol que atuam na Escola Estadual Professor Edgar Barbosa, tendo 

iniciado em novembro de 2020 já na modalidade remota devido às restrições que a pandemia 

pela COVID-19 causaram ao Brasil. Os encontros com estudantes da escola estadual ocorrem 

online através da plataforma Meet, na quinta-feira e sexta-feira com duração de uma hora e meia, 

tendo início às 08:00 e encerrando às 09:30. 

Esses encontros ocorrem sob a supervisão da professora titular da disciplina de língua 

espanhola da escola estadual, e têm como objetivo vivenciar a sala de aula de forma a contribuir  
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com a identidade profissional dos licenciandos como também para a superação dos desafios que 

enfrentarão em seu labor. Os bolsistas, assistidos pela docente da escola estadual, ao mesmo 

tempo que elaboram o planejamento das aulas, para a realização de oficinas na escola, se 

fortalecem simulando essas aulas entre os próprios bolsistas. Com essa prática é possível 

identificar pontos que podem ser melhorados nas oficinas, proporcionando maior segurança aos 

licenciandos durante a ministração das oficinas nos primeiros contatos com os alunos que 

ocorrerá de forma remota.  

Nos encontros remotos identificam-se alguns obstáculos, uma vez que, nem sempre todos 

conseguem ter acesso a uma internet de qualidade, o que causa interferências que atrapalham a 

comunicação do grupo devido às quedas de conexão, além das dificuldades em dominar as novas 

tecnologias. O desafio mais citado pelos bolsistas, a partir das vivências no contexto PIBID, tem 

sido se questionar a respeito de quais recursos poderiam ser utilizados para oferecer aulas mais 

dinâmicas.  

Sabe-se da marcada diferença que há entre as aulas presenciais e as remotas; as aulas 

presenciais sempre serão lembradas pela proximidade e contato, e na obviedade com a 

consequência de uma compreensão mais plena dos alunos. Educar é levar aos alunos 

conhecimentos que talvez eles não teriam tido a oportunidade de conhecer sem a escola 

(YOUNG,2011), por isso, para o professor Danilo educar amplia as potencialidades de crianças e 

jovens e o ato requer os conteúdos das diversas áreas do conhecimento, mas também requer 

interações social, afeto, humanização, fazendo com que as aulas presenciais sejam insubstituíveis.  

Para Borges et al. (2010), com o PIBID é possível perceber a importância e a 

necessidade de interação e compromisso entre as disciplinas de estágio e práticas de ensino, nos 

cursos de Licenciatura. Segundo os autores, é o favorecimento para a construção de um docente 

como um profissional autônomo, subsidiado tanto na teoria quanto na prática, e que sabe 

refletir, tomar decisões e criar, o que garante uma ação pedagógica ativa, criativa, efetiva e 

transformadora. Logo, os bolsistas PIBID do IFRN, que atuam na Escola Estadual Professor 

Edgar Barbosa, começam a busca em como poder facilitar o ensino- aprendizagem de língua 

espanhola, por meio de aulas remotas de modo que sejam mais atrativas, para que o aluno vá 

além da explicação abordada nas oficinas. 

Esta busca inicia-se por meio de recursos que proporcionem aulas mais dinâmicas, 

interativas e que estimulem o aprendizado, para isso, conta-se com o auxílio da professora 

supervisora que disponibiliza material sobre ferramentas digitais para que os bolsistas estudem 

e procurem mais métodos para elaboração de atividades online que facilitem o ensino remoto. 

Logo, foram usados diversos recursos e aplicativos no planejamento das aulas, dentre eles 
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pode-se destacar Wordwall, Padlet, Canva, Genially, Googleforms, Google Classroom e 

Learningapp, além daqueles que já serviam como auxílio para as aulas presenciais, como Power 

Point, mas que os bolsistas precisaram estudar para maior domínio. 

Esses recursos contribuem na melhora da interação professor-aluno e, consequentemente, 

o conteúdo é mais facilmente absorvido e compreendido. Mas, apesar de o ensino remoto e o 

uso das novas tecnologias colocarem o aluno na posição de protagonista, ele deve ter o apoio 

do professor. Para isso, os docentes e futuros docentes terão que estudar maneiras de dominar 

os meios digitais e procurar inovar nos processos de ensino e aprendizagem. 

 
CONCLUSÕES 

Vygotsky já defendia que a aprendizagem era o resultado de um processo interativo e 

considerava a existência de uma zona de desenvolvimento proximal que representava a 

diferença entre o que o aprendiz pode fazer individualmente e aquilo que é capaz de atingir em 

colaboração com outras pessoas. Sendo assim, a tecnologia, na mão dos docentes, assume um 

papel fundamental para a implementação de metodologias ativas na educação no atual contexto 

que vivemos, conforme citado pelo InforChannel (2020): 

 
A tecnologia é meio para o fazer pedagógico e neste momento, conecta pessoas, 

aproxima as distâncias possibilita e facilita interação, mantendo as relações que antes 

aconteciam fisicamente na escola, agora no ambiente digital. 

 

Portanto, as tecnologias digitais podem potencializar o processo de ensino e aprendizagem, 

proporcionando novos métodos, ferramentas e estratégias para ensinar e aprender. Apesar dos 

desafios e obstáculos enfrentados para a elaboração de aulas online, o atual cenário fez com que os 

profissionais da educação saíssem de sua zona de conforto, pois o planejamento de aulas remotas 

exige o abandono de práticas metodológicas tradicionais, o uso de recursos tecnológicos e que 

se pense em como se dá o aprendizado dos alunos. 

A busca por novos meios e métodos facilita a interação professor-aluno, contribui para o 

aprendizado do aluno que é incentivado a buscar mais conhecimentos além do que aprendeu na 

aula virtual e tornando esse aprendizado mais significativo e possibilita ao professor um acesso 

a novas informações, meios tecnológicos e proporciona mais criatividade em suas aulas. 

É indubitável que o ensino remoto trouxe uma visão diferenciada para o futuro do ensino- 

aprendizagem que precisa constantemente se adaptar às evoluções do cenário educacional 

global, e aplicá-las ao cotidiano escolar.
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REFLETINDO SOBRE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E A FORMAÇÃO 

DOCENTE A PARTIR DE UMA EXPERIÊNCIA COLABORATIVA 

 
Moliny Késsya Freitas de Abreu1; Rainy Gomes da Silva2; Môngolla Keyla Freitas de Abreu3 

 

            

INTRODUÇÃO 

Há décadas a humanidade caminha em um processo de transformação do sistema 

educacional, passando por diálogos e lutas que buscam por inúmeras vezes efetivar a 

proposta de uma educação para todos. A inclusão escolar possibilita que todos os 

estudantes estejam inseridos, independentemente de suas diferenças, tornando a escola 

regular inclusiva a partir do momento em que respeita a diversidade de cada sujeito e 

assim se prepara para atender os sujeitos em suas necessidades (RAPOLI, 2010). 

Contudo, a educação especial/inclusiva necessita de um olhar cada vez mais crítico e 

reflexivo para a formação de professores, consequentemente para a prática docente.  

A partir da perspectiva da educação especial na perspectiva inclusiva há a 

oportunidade de todos aprenderem conteúdos curriculares, bem como tornar-se 

empoderados e protagonistas de sua história, possibilitando a construção de um sujeito 

crítico e atuante na sociedade e formando uma sociedade cada vez mais justa e equitativa. 

Assim, a partir do ambiente educativo formal surge a inclusão de pessoas com deficiência 

em uma dimensão mais ampla, a inclusão social.  Para Sassaki (2010) a inclusão social é 

o processo em que a sociedade se adapta para incluir pessoas com necessidades especiais 

em seus sistemas sociais gerais, e simultaneamente estas se preparam para assumir seu 

lugar na sociedade.  

Diante disso, o objetivo deste relato é apresentar as vivências a partir de um 

minicurso ministrado por uma estudante com Síndrome de Down de um curso de 

Pedagogia da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iguatu (FECLI), unidade da 

Universidade Estadual do Ceará (UECE), cuja temática foi Educação Inclusiva e 

Formação Docente.  O minicurso foi planejado e desenvolvido de forma colaborativa, 
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assim como o relato. Contudo, mantendo de forma especial o protagonismo da estudante 

em questão. A partir deste diálogo inclusivo esperamos possibilitar a reflexão sobre o que 

é possível fazer e refazer para alcançarmos uma educação mais justa, equitativa e 

democrática. 

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O minicurso teve como título Educação Inclusiva e Formação Docente: O que é 

possível (re)fazer? e foi apresentado em um evento promovido por um projeto de extensão 

da Universidade Estadual do Ceará, campus Crateús. Este relato segue em alguns 

momentos em primeira pessoa em respeito a fala da estudante protagonista deste estudo 

e de sua própria história.  

O minicurso teve como foco a minha história de vida e como futura pedagoga, 

relacionando com minha formação acadêmica e com práticas pedagógicas vivenciadas 

em lutas necessárias para que tivesse meu direito assegurado à educação inclusiva. Vale 

ressaltar, que este momentos de lutas envolvem a família, a escola, especialmente 

professores que caminharam e caminham comigo. Contudo, não podemos esquecer de 

alguns momento da minha história de vida em que foram necessários esclarecer em 

ambientes formativos à demanda de uma educação inclusiva.  

Eu comecei me apresentando, falando sobre minha vida e minha jornada junto 

com os meus amigos e familiares. Mostrei várias fotos e relatos dos momentos que vivi 

no ambiente escolar, da educação infantil ao ensino superior. Sinto uma grande felicidade 

sendo professora de um minicurso sobre Inclusão e Formação Docente, principalmente 

ao ver os alunos participando, digitando no chat e alguns ligando o áudio. Foi um 

momento maravilhoso, eu nunca me senti tão bem como neste dia em que ministrei uma 

aula de verdade.  

Tive a oportunidade de conhecer muitos professores, tínhamos alunos da própria 

UECE, tanto do campus em que eu estudo, FECLI, como de outros campi. Os estudantes 

deste minicurso contaram alguns relatos, fizeram perguntas sobre minha vida e minhas 

lutas para ter de fato a inclusão escolar e social. Percebo o quanto sou importante, o quanto 

me faço presente em atividades diversas, seja no ambiente estudantil ou não, mas isso só 

foi possível graças a construção da minha identidade como Down, desde muito cedo. Pois 
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não fui submetida pela minha família à paradigmas excludentes, apesar da sociedade me 

apresentar momentos que foram preciso voz e postura de que me reconheço como capaz. 

Muitas pessoas com deficiência têm suas potencialidades suprimidas por estigmas que as 

rotulam como incapazes e dependente da boa vontade alheia, ou seja, o que é bom 

depende da prerrogativa dos outros (MELLO et al., 2014). 

Dentre tantos relatos da minha vida, contei que sempre gostei de brincar de 

professora, e que hoje vivo a realização de um sonho ao cursar Pedagogia e já me vejo 

como professora. Tive ao longo da minha vida escolar, muitos momentos que me 

marcaram positivamente, tive professores que tentaram fazer o melhor para minha 

aprendizagem, diretores e coordenadores atentos aos meus direitos, mas tive 

especialmente uma mãe, um pai e duas irmãs que lutaram por meus direitos acima de 

tudo. Minha família sempre esteve presente, não somente exigindo da escola, mas 

construindo com ela um espaço cada vez mais inclusivo para mim e para tantas outras 

crianças e adolescentes que ali passaram após minha vida escolar.  

Contudo, é importante ressaltar que para que a inclusão escolar aconteça, toda a 

escola deve assumir este compromisso. Segundo Costa (2015) é possível afirmar que 

existem fragilidade quanto à autonomia docente no que se refere à criação de 

metodologias e ambientes de ensino que contribuam efetivamente para a aprendizagem 

de alunos(as) com ou sem deficiência. 

Além do empoderamento e protagonismo desenvolvido especialmente na fase em 

que estudei no ensino médio, sempre fui muito dedicada aos estudos, e isso me 

possibilitou ser aprovada no primeiro vestibular que fiz, passando assim a ser estudante 

de pedagogia.  

É assim, a partir da minha vida como estudante de educação básica, de tentar 

reconhecer minhas limitações, e sempre ver minhas possibilidades que me faço cada dia 

uma pessoa melhor, na esperança de ser uma futura pedagoga. Sempre que possível falo 

que quero ensinar crianças e que a pessoa com deficiência deve ser respeitada, que nós 

somos guerreiros e que vamos vencer essa luta. Pois é importante respeitar o direito a 

educação para todos, e especialmente para pessoas com deficiência, que viveram e ainda 

vivem ao longo da história da humanidade tantos processos excludentes.  

Os professores devem ensinar o respeito à diversidade, reconhecer no outro que 
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ele é capaz de aprender e tem o direito de participar não somente das atividades escolares, 

mas da construção de uma sociedade cada mais vez mais democrática. Pois apesar do 

aumento de aportes legais e políticos direcionados para a inclusão escolar, ainda não 

temos condições efetivas para que de fato ocorra a inclusão (PLETSCH, 2011). 

Mas apesar desta realidade que muitas vezes depende de condições econômicas e 

políticas, é importante direcionar olhares para a formação de professores. Direcionar suas 

práticas pedagógicas e assim chegar nas escolas para incluir os seus alunos. É importante 

saber contribuir nesse processo pedagógico, e a partir de diálogos reflexivos entre 

professores que a mudança acontece. E principalmente, é preciso uma superação da ideia 

limitada de formação que prepara e/ou instrumentaliza, separada da autonomia teórica, 

reflexiva e crítica (COSTA, 2015). 

Todo mundo precisa ter educação para “ser alguém na vida” e achar o seu emprego 

futuramente. E a partir dessa vivência trago a frase que utilizei para encerrar minha prática 

pedagógica: “Quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender” 

(FREIRE, 2011, p. 25). 

 

CONCLUSÕES 

A educação como agente de transformação de uma sociedade necessita da 

participação dos sujeitos sociais. Nesta perspectiva, é possível notar ao longo deste relato 

a participação efetiva da pessoa com deficiência, conhecendo um pouco da história de 

vida, da formação estudantil na educação básica e formação acadêmica. Apresentando 

perspectivas como uma futura educadora que vivenciou a educação inclusiva e espera 

partilhar suas vivências fazendo a inclusão em outros espaços formativos, especialmente 

na escola. 

Assim, devemos conhecer cada vez mais sobre a educação especial/inclusiva, 

sobre histórias de vida das pessoas com deficiência, contextos educacionais e estudos 

acadêmicos que nos mostrem percursos de educadores a respeito da educação 

especial/inclusiva. 
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MOSTRA FOTOGRÁFICA VIRTUAL SOBRE CARCINOGÊNESE  - 

REVELANDO A PATOLOGIA 
          

Juliana Braga Rodrigues de Castro
1 

            

INTRODUÇÃO 

Após a disseminação do SARS-CoV-2, o mundo teve que se adequar a uma 

nova realidade, com esta situação, veio o isolamento social como a forma de orientação 

sanitária mais eficaz na tentativa de minimizar o contágio, enquanto pesquisas sobre 

vacinas são desenvolvidas. O isolamento social foi adotado inclusive pelas instituições 

educacionais, criando uma reviravolta nos métodos e proposições do que se entende 

por educação, exigindo que gestores, educadores, pesquisadores, pais e responsáveis 

se reiventassem na busca de estratégias para minimamente dar continuidade aos 

processos educacionais formais. 

A partir deste contexto, e diante do formato de aulas síncronas,  estabelecido 

pela Faculdade Uninta Itapipoca, percebeu-se que os acadêmicos necessitaram de um 

olhar diferente em algumas dissciplinas, afim de atenuar processos de desmotivação 

durante o processo de ensio-aprendizagem, decidiu-se desenvolver uma atividade que 

envolve-se os acadêmcios dos cursos da áera da saúde (enfermagem,fisioterapia, e 

nutrição) com a disciplina de Patologia Humana, visto que a mesma é de extrema 

relevância para o embasamento dos cursos da área de saúde. 

Patologia Humana é um disciplina de complexidade relevante, que é ofertada de 

forma conjugada entre os cursos da área da saúde, garantido a integração dos acadêmicos 

e consequentemente um aprendizado compartilhado e integrado, visando a questão da 

interprofionalidade. Esta disciplina está dividida com uma carga horária de 90horas, 

onde 60 horas são de conteúdo teórico e 30horas são de atividades práticas, que são 

desenvolvidas no laboratório de microscopia, com a visualização e a identificação de 

lâminas histológicas.  Durante o período de pandemia as aulas práticas presenciais foram 

suspensas, quando o decreto de liberação para o retorno destas aulas práticas, 

providenciamos um calendário para o retorno, grantindo as normas de segurança. A 

conclusão desta disciplina sempre culminou com uma mostra científica, onde os alunos 

apresentavam maquetes relacionadas as principais neoplasias malignas que eram 
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discutidas na disciplina, onde as equipes expunham todo seu conhecimento apreendido 

sobre a temática para a comunidade acadêmica. No entanto, neste período da pandemia 

tivemos que reivientar este momento, e decidiu-se idealizar uma Mostra Fotográfica 

Virtual sobre carcinogênese, onde os alunos iriam expor os seus conhecimentos por 

meio de fotografias e vozes, via plataforma Meet.  

Tendo como justificativa para a realização dessa experiência, também, o   

número de casos de câncer que vem aumentado de maneira considerável em todo o 

mundo, principalmente a partir do século passado, configurando-se, na atualidade, como 

um dos mais importantes problemas de saúde pública mundial. A frequência de 

distribuição dos diferentes tipos de câncer apresenta-se variável em função das 

características de cada região, o que enfatiza a necessidade do estudo das variações 

geográficas nos padrões desta doença, para seu adequado monitoramento e controle, 

diante dessa problemática faz-se importante discutir sobre essa temática, divulgar e 

aproximar principalmente no meio acadêmico. 

            O objetivo desta experiência foi garantir uma maior participação dos acadêmicos 

na finalização do conteúdo, bem como propiciar a interrealação entre as categorias 

profissionais que estão sendo construídas, onde o olhar de cada categoria frente ao 

desenvolvimento dessas patologias (neoplasias) foi compartilhado e compreendidos 

pelos participantes.  

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A metodologia do trabalho consistiu na estruturação de fotografias na 

perspectiva de expor os processos de Iniciação, Promoção e Progressão do processo de 

carcinogênese, os temas foram previamente sorteados, para garantir que cada equipe 

expusesse uma doença distinta, ampliando assim o conhecimento sobre as diversas 

neoplasias. Cada equipe foi composta por até 6 acadêmicos, as apresentações seguiram-

se em um único dia 27 de novembro de 2020, pela plataforma Meet.  

Durante as apresentações os alunos se dedicaram a apresentar deste a iniciação 

do processo de formação de uma célula cancerígena no seu sítio específico, pontuando os 

principais fatores de risco para o seu desenvolvimento, e as consequências da multilicação 

celular, e o processo de metástase. Ao final dedicavam-se a explicar como a sua categoria 
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profissional poderia contribuir para a prevenção e o tratamento da respectiva neoplasia 

apresentada.  

 O processo avaliativo foi realizado pela própria docente da disciplina, onde foi 

considerado a criatividade e a apropriação sobre o conteúdo apresentado. A duração da 

apresentação de cada equipe foi estipulada de 10 a 15 min. Os alunos das turmas da 

manhã, apresentaram pelo turno da manhã, enquanto os alunos do turno da noite 

apresentaram a noite, momento foi aberto para o público acadêmico. 

Atualmente, vive-se no campo pedagógico um momento de valorização de 

estratégias educacionais, que incentivam o protagonismo do aluno no ambiente 

educacional, este ambiente pode potencializar e proprocionar o desenvolvimento de 

várias iniciativas que utilizam a abordagem baseada em projetos, problemas, 

objetivando resolver problemas atuando com base na coletividade colaborativa no 

desenvolvimento de projetos e, mais recentemente, a influência do movimento maker, 

que valoriza a cultura do faça você mesmo, estimulando pessoas comuns a construir, 

modificar, consertar e fabricar seus próprios objetos com as próprias mãos (RAABE, 

2016).  

No ambiente educacional, a aprendizagem “mão na massa” se distingue das 

aulas tradicionais pois o acadêmico adquire instrumentos para compreender e 

aperfeiçoar os conhecimentos recebidos nas aulas expositivas, com isso, o acadêmico 

aprende a aprender. A base do movimento maker, o foco está no fazer, no processo, na 

importância daquilo que vai ser feito, explorando o aprendizado, a criatividade, o 

trabalho em equipe, a postura empreendedora e o desenvolvimento da capacidade de 

inovação que são aspectos importantes na formação de cada indivíduo. Neste contexto, 

o professor deve  ter mais atenção no processo do que no produto, o que é uma mudança 

de paradigma muito grande em relação à educação tradicional (RAABE, 2016).  

O construcionismo afirma que essa construção é bem percebida quando os 

alunos constroem, fazem e compartilham publicamente objetos. Sua teoria está no 

centro do “fazer”, surgindo a partir daí o conceito de aprendizagem criativa baseada 

em quatro pilares: o trabalho por projeto, a paixão do aluno em fazer algo, o trabalho 

colaborativo e o pensamento lúdico. Diante disso, a aprendizagem criativa, surgiu 

através da percepção sobre as novas tendências em educação e da necessidade de 
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alavancar o modelo educacional desejado por todos nós, que é a educação para o 

pensar. Uma educação crítica reflexiva, onde o professor vai trazer o aluno a ser o 

protagonista e criador da sua própria história (NUNES e SANTOS, 2013). 

O ato de ensinar exige respeito à autonomia do ser educado e o professor que 

desrespeita a curiosidade do aluno, está infringindo os princípios fundamentalmente 

éticos da existência, afogando a liberdade do educando e tirando seu direito de estar 

sendo curioso e inquieto. (FREIRE, 1996, p.35) 

Neste sentido, a cultura maker nos proporciona trabalhar esta autonomia, pois 

fazendo uso dessa cultura o professor irá trabalhar com a aplicação dos conhecimentos 

trabalhados em sala, utilizando a prática, partindo de uma situação ou desafio, de uma 

pergunta, levando o aluno a solucionar, criar, testar, desenvolvendo assim a 

criatividade e o senso crítico (NUNES e SANTOS, 2013). 

 

CONCLUSÕES 

Percebeu-se que os objetivos foram alcançados, pois como descrito no 

referencial teórico a educação baseada no fazer, incentiva o aluno a trabalhar sua 

criatividade, seu senso crítico, o trabalho colaborativo e o principal: perder o medo de 

errar. Durante o desenvolvimento do projeto os erros foram o ponto de partida para a 

resolução de problemas. 

Ressaltamos aqui que esta prática também nos trouxe apreensões. Estamos 

acostumados a seguir os métodos de ensino tradicionais e percebemos que teríamos 

que nos abrir ao novo. Colocando-nos também como aprendizes deste processo. 

Sendo assim, conclui-se que a educação mão na massa, trata-se de um método 

de ensino inovador no âmbito da educação, porém mostramos que é possível a 

integração entre as disciplina do currículo e a cultura do fazer. 
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REFLEXÕES SOBRE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM CURSOS DE LETRAS 

INGLÊS NO MODO REMOTO EMERGENCIAL: POSSIBILIDADES E 

DESAFIOS PARA UMA PRÁTICA HUMANIZADA 
          

Litiane Barbosa Macedo¹; Priscila Fabiane Farias2; Hamilton de Godoy Wielewicki³ 

            

INTRODUÇÃO 

Desde de dezembro de 2019, temos experienciado constantes mudanças nas 

práticas sociais em quase todos âmbitos da ação humana devido a pandemia causada pelo 

novo coronavírus. Na educação, especificamente no ensino superior, tais mudanças 

também modificaram diversas práticas educativas. Diante dos protocolos de 

biossegurança para o enfrentamento da COVID-19, instituições de ensino superior (IES) 

brasileiras tomaram medidas, como por exemplo, a implementação do Ensino Remoto 

Emergencial  (ERE). Após um ano de pandemia em modo remoto, apresentamos neste 

relato de experiência reflexões sobre práticas didático-pedagógicas em cursos de Letras 

Inglês de duas IES distintas, a fim de apontar caminhos possíveis para o ensino remoto 

em IES em tempos críticos.  

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

As experiências aqui relatadas provêm de vivências de professores de disciplinas 

ofertadas em duas IES brasileiras (UFPI - nordeste e UFSC - sul), sendo estas oferecidas 

em momentos diferentes do curso de Letras Inglês destas instituições (a disciplina 

Habilidades Integradas em Língua Inglesa I é ofertada no primeiro semestre do curso da 

UFPI e a disciplina de Estágio Supervisionado em Inglês I é ofertada no sétimo semestre 

do curso da UFSC). Contextualizamos a seguir aspectos do planejamento e a 

implementação de ações tomadas em comum destas disciplinas como forma de justificar 

as reflexões nas quais nos engajamos. 

 

Quadro 01: planejamento e implementação de ações nas disciplinas ofertadas. 

 Planejamento e 

Implementação  

Reflexões Fala de alunes 

 
1 Curso Letras Inglês, Universidade Federal do Piauí, litiane.macedo@ufpi.edu.br 
2 Curso Letras Inglês, Universidade Federal de Santa Catarina, priscila.farias@ufsc.br 
3 Curso Letras Inglês, Universidade Federal de Santa Catarina, h.g.wielewicki@ufsc.br 

mailto:xxxxx.@xxxx.com.br
mailto:xxxxx.@xxxx.com.br
mailto:xxxxx.@xxxx.com.br
mailto:xxxxx.@xxxx.com.br
mailto:xxxxx.@xxxx.com.br
mailto:xxxxx.@xxxx.com.br
mailto:priscila.farias@ufsc.br
mailto:h.g.wielewicki@ufsc.br
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Habilidades 

Integradas em 

Língua Inglesa I 

1) 

disponibilizaçã

o prévia de 

cronogramas de 

atividades;  

2) distribuição 

equilibrada do 

tempo para as 

atividades 

assíncronas e 

síncronas;  

3) forma de 

organização de 

ambiente 

virtual e 

escolhas de 

ferramentas de 

ensino; e  

4) avaliação 

processual. 

Nossas escolhas pedagógicas 

foram pautadas no entendimento 

humanizado da docência e no 

contexto de ensino. 

- Quanto à disponibilização 

prévia de cronogramas, os alunos 

puderam organizar suas atividades  

de forma otimizada a fim de seu 

aproveitamento e realização. 

- Sobre a distribuição 

equilibrada do tempo: 

consideramos possíveis efeitos 

negativos que o tempo excessivo 

de tela, assim como contextos 

econômicos, familiares e de 

trabalho remoto dos alunos.  

- Ferramentas de ensino: é 

importante optar por plataformas 

gratuitas e que não exijam 

consumo exacerbado de dados da 

internet (muitos alunos têm apenas 

o celular e internet 3G como 

recurso).  

- Pontos norteadores das 

nossas avaliações: critérios de 

avaliação explicitamente 

definidos; atividades de avaliação 

diversificadas e coerentes com os 

objetivos de ensino e 

aprendizagem; feedbacks 

detalhados. 

“atividades e avaliações 

nunca foram exaustivas” 

“A variação de 

ferramentas e métodos 

manteve minha atenção 

com mais facilidade” 

“Seus feedbacks 

(avaliativos) foram 

essenciais no 

aprendizado remoto.  - 

mostrava pontos a serem 

melhorados e ajudava no 

empenho e motivação” 

Estágio 

Supervisionado 

em Inglês I 

“ um dos aspectos que 

mais desenvolvi foi a 

autonomia e aprender a 

construir conhecimento 

em conjunto com colegas 

e docentes de forma 

remota” 

“É imprescindível 

garantir que todes es 

alunes tenham condições 

equânimes para 

participar das aulas (...) 

garantir acesso a 

computador, internet e a 

assistência social e 

psicológica” 

“A avaliação também foi 

um ponto importante - 

entendimento da situação 

individual de cada 

aluno/estagiário”  
 

Fonte: Própria (2021) 

 

Conforme exposto no quadro mencionado, o processo de ensino vivenciado foi 

norteado por uma perspectiva crítica da docência que é pautada no entendimento de que 

a reflexão constante do professor sobre seu fazer pedagógico é essencial. Isto porque é a 

partir deste movimento, permeado pela praxis crítica (Freire, 1970) que possibilitamos 

uma relação entre o ensinar e aprender democrática e emancipatória. Partindo destas 

reflexões, portanto, finalizamos esta seção apresentando quatro eixos norteadores do 

processo pedagógico vivenciado em ambas as disciplinas (tanto por docentes quanto 
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discentes), buscando elencar o que, a nosso ver, se colocam como aspectos cruciais para 

promoção de uma vivência humanizada em ERE em tempos críticos:  

 

Eixo 1: Relação entre trabalho e vida pessoal - O apagamento de fronteiras entre 

trabalho/estudo e a vida pessoal, durante o ensino remoto, é nítido, questão 

particularmente mais dramática dentre pessoas em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, para aquelas com menor suporte e infraestrutura, que precisam trabalhar 

mas também têm filhos sob sua responsabilidade, principalmente para quem não pôde 

contar com redes de apoio bem estruturadas ou ainda para a explosiva combinação entre 

essas situações. Ressaltamos aqui que a questão de mães com filhos pequenos aparece 

com destaque, o que parece aumentar a pressão e a carga de tarefas realizadas.  

 

Eixo 2: Condições / infraestrutura de estudo e trabalho - É visível a disparidade nas 

condições disponíveis aos estudantes, sobretudo com relação à base tecnológica que 

permite o acesso ao ensino remoto, ou em outros aspectos que igualmente sobrecarregam 

a pauta, como é o caso da indisponibilidade de bibliotecas, laboratórios, espaços 

adequados para estudo, dentre outros. Neste sentido, para cumprirem sua função de 

inclusão e de promoção de justiça social, responsabilidades sociais de IES conforme 

estabelecido na Lei de Diretrizes e Base do Brasil (1996), as instituições públicas de 

educação superior necessitam lidar não somente com perspectiva de atuarem sobre o 

futuro, mas sobretudo com a mitigação presente de condições históricas de opressão e 

injustiça. 

 

Eixo 3: Autonomia e Resiliência - O desenvolvimento da autonomia discente, também 

relacionada à promoção de resiliência, é estratégia de resistência e permanência na 

universidade utilizada por muitos estudantes. Ainda, autonomia tem a ver com uma 

tomada mais evidente de consciência sobre o processo de construção coletiva, já que 

ninguém se descobre autônoma e tampouco se atribui autonomia a alguém. Trata-se, 

portanto, do fomento a situações nas quais a centralidade de uma atitude proativa, 

responsável e solidária possa ganhar relevo, impulsionando processos reflexivos 

fundamentais à tomada de consciência sobre os elementos constitutivos de uma 
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identidade profissional. 

 

Eixo 4: Empatia - Em consonância com o que aponta Guimarães (2018), entendemos que 

a empatia é um elemento chave para a construção das relações entre docentes e discentes 

em uma prática de ERE. O constante exercício de se colocar no lugar do outro, tanto por 

parte dos docentes quanto discentes, resulta numa aproximação entre esses sujeitos que, 

por sua vez, estabelece uma relação de afinidades e o entendimento das dificuldades 

enfrentadas que, consequentemente, oportuniza a busca de ações para amenizá-las, 

potencializando um ambiente mais favorável para a aprendizagem.  

 

CONCLUSÕES 

Argumentamos que, embora seja relevante tratar de estratégias e dispositivos 

pedagógicos utilizados no período de ensino remoto emergencial, uma discussão crítica 

e socialmente referenciada da questão nos exige transcender os dados aqui 

compartilhados. Assim, o nosso entendimento da docência  parte da visão de uma 

profissão das interações humanas (TARDIFF & LESSARD, 2005) que nos faz reconhecer 

a importância fundamental da sensibilidade e da empatia diante dos sujeitos e dos 

contextos nos quais lidamos, bem como suas implicações diante das mudanças pelas quais 

tivemos que trabalhar a partir de nossas reflexões. Portanto, é urgente direcionarmos 

nosso olhar para a perspectiva do outro, tentando entender e nos colocando em seu lugar. 

Ao nosso ver, os eixos mencionados acima norteiam caminhos e possibilidades que 

buscam lidar com desafios enfrentados em momentos de crise com o intuito de 

implementar uma prática humanizada e crítica para formação de professores. 

 

REFERÊNCIAS 

FREIRE, P. Pedagogy of the Oppressed. 1. Ed. New York: The Continuum International 

Publishing Group Inc., 1970. 

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo: Paz e Terra, 1996. 

GUIMARAES, A. L. Metodologias Ativas. Empatia, Humildade E Protagonismo Na Sala 

De Aula Em Tempos De Docência Online. CIET:EnPED, São Carlos, 2018. Disponível 

em: <https://cietenped.ufscar.br/submissao/index.php/2018/article/view/597>. Accesso 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

    
 

    

me: 16 fev. 2021. 

HOOKS, b. Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom. New 

York: Routledge, 1994. 

HOOKS, b. Teaching Critical Thinking: Practical Wisdom. New York: Routledge, 

2010. 

Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. (1996, 23 de dezembro). Estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União, seção 1. Brasília, DF. 

LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. São 

Paulo: Cortez, 2001. 

NATION, I.S.P & MACALISTER, J. Chapter 10: Negotiated syllabuses. In NATION, 

I.S.P & MACALISTER, J. Language curriculum design. Routledge, Hoboken, 2009. 

p. 149-158. 

PIMENTA, S. Professor reflexivo no Brasil, gênese e crítica de um conceito. 2 .ed. 
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PRÁTICAS SOCIAIS DE LEITURA LITERÁRIA: VOZES DO CLUBE DE LEITURA 

DO CAMPUSI PANGUAÇU 
 

Ângela Cláudia Rezende do Nascimento Rebouças112; Francisco Humberlan Arruda de Oliveira113; Aline Peixoto 

Bezerra114 
 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho objetiva relatar a experiência de um clube de leitura no formato remoto 

emergencial do  Instituto  Federal  de  Ciência  e  Tecnologia  do  Rio  Grande  do  Norte/IFRN 

-CampusIpanguaçu. Em  2020, a  pandemia  de  Covid-19  nos  trouxe  diversos  desafios,  o 

distanciamento social foi um deles.Com vistas a tentar minimizar esse impacto social na vida 

dos  estudantes  e  servidores  da  instituição, os  professoresdeLíngua  Portuguesa  da  referida 

escolainstituíramumClube  de  Leitura  Literária  por  meiodo  projeto  de  extensãocontínuo 

intitulado Clube de Leitura do CampusIpanguaçu. Aleitura  é  um  instrumento  imprescindível  

para  a  formação  humana,  profissional  e para o exercício da cidadania, isto é, ela propicia o 

desenvolvimento integral dossujeitos. Na perspectiva  de  umaeducação  transformadora,  

cidadã  e  pautada  na  politecnia,  segundo  o Projeto Político Pedagógico do IFRN, a leitura se 

mostra uma experiência humanizadora e um direito universal conforme atesta Antônio Candido 

(2011). Diante do exposto, esse relato trata-se de um compartilhamento de ideias, reflexões  e 

percepçõesacerca  das  experiências  de  leituras  vivenciadaspor  intermédio  das  vozes  dos 

participantes e convidados do Clube de Leitura do Campus Ipanguaçu. 

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Em agosto de 2020, após aprovação do projeto de extensão, o clube começou executar 

as atividades quinzenais de encontros e partilhas de leituras literárias realizadas previamente 

pelos integrantes/convidados do clube. Os projetos de extensão do IFRN abrangem tanto o 

público interno da instituição como também o externo, dessa forma, os encontros foram abertos 

ao público em geral.  Os participantes e convidados eram em sua maioria alunos, ex-alunos, 

servidores, pais de alunos de servidores, como público externo que atingimos por meio das 

mídias sociais. Os encontros virtuais aconteceram na plataforma de reuniões do G-suíte Google 

Meet, nas terças-feiras, às 19h.  A divulgação do link e do evento em si acontece via grupos de 

WhatsApp e por meio de uma página do Instagram do Clube @clubedeleituraifrnip.    O projeto  

conta  também  com  4  alunas  monitoras  que  auxiliam  nos  encontros  e  com  atividades que  

vão  desde  a  criação  de  listas  para  presença,  como  criação  do  e-mail do  grupo  e  ainda,  

 
112 Docente no curso de Letras, (UERN), ang-thi@hotmail.com 
113 Docente do EBTT (IFRN), doutorando em Literatura (UFRN), francisco.arruda@ifrn.br          
114Docente do EBTT (IFRN), doutoranda em Linguística Aplicada (UFRN), aline.peixoto@ifrn.br              
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a organização  dos  textos  que  devem  ser  lidos  em  pastas  do  google  drive  ligado  ao  e-

mail do clubeclubedeleituraifrn@gmail.com. Os convidados/palestrantes sugerem os textos e 

as leituras a serem realizadas antes de cada encontro do clube.  

Numa sociedade que valoriza tanto a cultura letrada, a leitura proficiente tem um espaço 

importante no dado contexto. A média de participantes semanais se deu num intervalo 

aproximado entre 20 e 30 participantes por eventos, incluindo algumas pessoas da comunidade, 

alunos, ex-alunos, professores, ex-professores etc. Nesse contexto de leitura e formação de 

leitores comprometidos com uma leitura crítica de sua realidade, o letramento literário surge 

como uma ferramenta eficaz, uma vez que a literatura tem a capacidade de “[...] tornar o mundo 

compreensível transformando a sua materialidade em palavras de cores, odores, sabores e 

formas intensamente humanas” (COSSON, 2006, p. 17).  

Metodologicamente os encontros eram conduzidos por meio de um mediador e por dois 

convidados/palestrantes que realizavam a apreciação da leitura literária proposta em formato 

de partilha da leitura feita.  Em seguida, os demais participantes do momento realizavam 

perguntas e comentários acerca da obra apreciada no encontro. Ao total,, o clube teve 

15encontros, sendo o último destinado às avalições e reflexões acerca da dinâmica dos debates, 

sendo assim o 15º encontro foi pensado, sobretudo, como um momento/espaço de relatos de 

vivências experimentadas a partir das leituras e discussões realizadas por meio do clube. A 

tabela abaixo, mostra quantos encontros tivemos e quais os textos pudemos discutir. 

 
Quadro 1: textos discutidos nos encontros 

Texto   

O capote -  Nikolai Gogol 1º encontro  

Inundação- Mia Couto 2º encontro 

Brincar de pensar- Clarice Lispector 3º encontro 

Embaixada americana, No seu pescoço- Chimamanda Ngozi Adichie 4º encontro 

Angústia- Thékhov 5 º encontro 

As coisas mais belas do mundo - Valter Hugo Mãe 6º encontro 

Desenredo- Guimarães Rosa 7º encontro 

Fatos a respeito do falecido Arthur Jermyn e sua família- H.P. Lovecraft 8º encontro 

O diabo no campanário- Edgar Allan Poe 9º encontro 

Felicidade Clandestina- Clarice Lispector  10ºencontro 

O monstro- Nelson Rodrigues 11º encontro 

Fonte: Própria (2021). 

 

Durante o tempode execução do projeto, conforme percebemos no quadro, muitas 

leituras foram realizadas. Comtemplamos autores de diversas épocas literárias,de estilos e 

temáticas muito variados. A aproximação dos estudantes e da comunidade em geral com a 

leitura literária nos direcionou aprofundas reflexões(tão importantes e necessárias, sobretudo 

em tempos de isolamento e distanciamento social)não somente acercada arte literária em si, 

mailto:clubeclubedeleituraifrn@gmail.com
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mas também sobre a percepção de quem somos enquanto sujeitos sociais.Como afirma Paulo 

Freire (1982) "linguagem e realidade se prendem dinamicamente.  

A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica na percepção de 

relação entre texto e o contexto". Dessa forma, o ato de ler nos leva a refletir sobre o próprio 

momento de enunciação, seja do discurso do texto ou do indivíduo. Por questões didáticas 

elimites de espaço separamos para esse relato algumas vozes/depoimentosdos clubistas acerca 

da experiência vivida. Contemplados nas falas a seguir :1. Público interno, estudante do 

campus; 2. Público externo;3. Palestrante convidado do clube. 

Eu fiquei meio nervosa na hora do encontro e não consegui falar nada, eu fiquei 

emocionada com a fala de vocês. (...) o clube do livro veio num momento ideal por 

que  pelo  tempo,  pela  pandêmia,  pela  quarentena,  por  tudo  isso  que  a  gente  tá 

passando, seus desafios sociais e pessoais e esse clube ter vindo[...] Ele não poderia 

ter vindo em melhor hora pra fazer a gente partilhar leituras, sentimentos e emoções, 

então  eu  só  gostaria  de  verdade  de  agradecer  por  ter  esse  projeto  maravilhoso,  

por ter oportunizado a participação de cada um , por sempre ter instigado a leitura e 

isso realmente mudou cada um, isso entrou, eu pelo menos entrei uma pessoa e sai 

outra. E  acho  que  cada  um  está  passando  por  um  momento  diferente  na  sua  

vida  e  cada leitura  é...  Transformou  algo  aqui  dentro,  então  eu  só  gostaria  de  

agradecer, demonstrar,  que  vocês  soubessem  o  quanto  eu  fiquei  feliz  e  que  

espero  realmente que no próximo ano nos possamos continuar com esses encontros 

(...)”. (Estudante de 4. Ano do Curso de Agroecologia do IFRN/IP) 

 

O clube de leitura me proporcionou uma experiência diferente na leitura. Com  a 

pandemia, a ressaca literária bateu, e a vontade de apreciar literatura foi embora. Por 

ser  virtual,  confesso  que  tive  algumas  dificuldades  no  percurso,  mas  persistir  

na leitura  das  obras  proposta  e  assistir  aos  encontros  enriqueceu  meu  modo  de  

leitura absurdamente.  Observar  as  diferentes  perspectivas  sobre  os  mesmos  textos  

me  fez valorizar  ainda  mais  a  nossa  percepção  individual  sobre  uma  obra,  e  

como  o pensamento  de  cada  um  revela  detalhes  únicos  por  mais  ninguém  

observados.  Sou muito grato ao clube”.(Participante da comunidade externa) 

 

Para mim, poder participar do clube de leitura do IFRN-Ipanguaçu foi uma alegria, 

porque  nos incentiva o hábito e  ajuda  a diversificar nossas leituras,  abrindo a visão 

para novas reflexões que, por sua vez, levam àconstrução de novos conhecimentos. A  

oportunidade  de  contribuir  com  uma  palestra  foi  gratificante  pelo  fato  de  ver  

os participantes  instigados  a  conhecer  um  pouco  mais  da  obra  do  autor  

escolhido”.(Palestrante convidado pelo clube) 

 

Essas narrações dadas a partir do olhar dos nossos participantes e convidados, refletem 

que a experiência do Clube de Leitura foi exitosa, tendo em vista que o objetivo principal do 

projeto foi atingido: construíram espaço, em especial no contexto pandêmico, constituído de 

experiências estéticas/literárias, de debate, de leitura de mundo, de expressão crítica e artística 

dos sujeitos envolvidos no clube. 

 

CONCLUSÕES 

O  ato  da  leitura  consagra  um  momento  de  transcendência  da  realidade  empírica,  

um salto para dentro de si e ao mesmo tempo faz a conexão com o interior do outro; um diálogo 

que se estabelece entre o leitor e autor, entre o ser e um mundo estranho que se desvela diante 
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dele; um diálogo que faz a ponte com mundo ao redor, um diálogo que constrói os sentidos: A 

leitura  não  é  um  ato  que  se  esgota  na  simples  decodificação  da  palavra  escrita,  mas  se 

confunde ao mesmo tempo que é antecipado pela leitura do mundo ao redor.  

O   Clube   de   Leitura   do   Campus   Ipanguaçu   foi   pensado   como   um   espaço 

interdisciplinar, de leituras literárias significativas à vida, de múltiplas aprendizagens e de 

inserção profunda do sujeito social na realidade ao qual está inserido. Os dados colhidos por 

meio   dos   relatos   dos   participantes evidenciaram   a   importância   do clube   de   leitura, 

principalmente, nesse momento de isolamento social e da paralização das atividades escolares 

e acadêmicas. 
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DESAFIOS E POSSIBILIDADES DA GESTÃO ESCOLAR NA PANDEMIA COVID19 
          

Fernanda Rocha de Oliveira115; Maria Vera Lúcia da Rocha Oliveira116 

            

INTRODUÇÃO 

Considerando que a metade dos estudantes do mundo passou ser afetada pela 

necessidade de Ensino à Distância (EaD) que a pandemia do Coronavírus Covid 19 trouxe, a 

Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) publicou 

algumas recomendações para minimizar o impacto negativo sobre a educação nesse período 

(UNESCO, 2020). Porém, sabe-se que a maior ou menor dificuldade de implementação de 

medidas consideradas “ideais” varia de acordo com a realidade de cada escola, sobretudo 

considerando sua infraestrutura pré-pandemia, a capacidade de mobilização política local e as 

condições de vulnerabilidade dos atores sociais envolvidos. 

Nesse sentido, o presente relato de experiência mostra-se relevante: objetivando 

apresentar práticas de gestão da Escola Municipal de Ensino Fundamental Educador Francisco 

Pereira da Nóbrega – localizada no município de João Pessoa (PB) – durante o ensino remoto 

em tempos de pandemia, são apresentadas medidas consideradas positivas, mesmo dentro de 

um cenário bastante limitado e carente em diversos aspectos. 

Como metodologia para a realização desse trabalho, explorou-se um relatório elaborado 

pela gestão da referida escola (OLIVEIRA et al, 2020) e, com base nas supracitadas 

recomendações da UNESCO (2020), analisou-se quais ações se coadunam com ditas sugestões 

internacionais, chegando-se à conclusão de que diversas ações realizadas pela escola foram 

bastante positivas e podem servir de inspiração para outros contextos escolares.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A escola objeto de estudo funciona em três turnos, com uma demanda de, 

aproximadamente, 700 alunos: pela manhã, turmas do fundamental II (do 6º ao 9º ano) e do 5º 

ano (para adaptação de horário); pela tarde, turmas do fundamental I (1º ao 4º ano); pela noite, 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), do Ciclo I ao Ciclo IV. (OLIVEIRA et al, 2020). 

 
A maioria dos alunos advém de lares com renda inferior a um salário mínimo. Boa 

parte dos pais não tem profissão definida nem residência fixa, sobrevivendo de 

pequenos serviços como: faxineiras, lavadeiras, ajudantes, entre outros. A grande 

maioria dos pais também são analfabetos e/ou analfabetos funcionais, aspectos que de 

certa forma interferem no desempenho dos filhos na escola. (OLIVEIRA et al, 2020, 

p. 4). 

 

Esses dados traduzem um desafio adicional posto à escola para o início de suas 

 
115 Pós-graduanda em Educação do Ensino Superior, UNIJUAZEIRO, fernanda-arq@hotmail.com 
116 Gestora de escola municipal de ensino fundamental de João Pessoa-PB, veraroli@hotmail.com  
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atividades remotas, demandando esforços extras. Para que a apresentação do relato fosse mais 

fluida, os trechos que correspondem às recomendações emitidas pela UNESCO (2020) foram 

destacados em negrito, e correlacionados às medidas adotadas pela escola objeto de estudo. 

Buscando a adoção de ferramentas mais relevantes, no sentido de ponderação da 

conectividade e habilidade digital de professores e estudantes, as atividades da escola vêm 

ocorrendo por meio de “[...] várias plataformas virtuais, tais como WhatsApp, Youtube, Google 

Meet, Duo, Zoom, Tv Câmara, entre outros [...]” (OLIVEIRA et al, 2020, p. 6), de modo a 

também variar plataformas de aprendizagem digital. 

Houve uma série de esforços na busca pela inclusão de estudantes na EaD, tanto do 

ponto de vista de alunos com deficiência quanto daqueles de baixa renda. Por exemplo, 

embora o uso de papel não fosse recomendado para o período (por não poder ser higienizado), 

houve entendimentos de que este era um suporte imprescindível para inclusão de alguns 

estudantes no processo de ensino-aprendizagem. Assim, foram adotados critérios de 

priorização117 para envio de atividades impressas para alunos que mais precisassem. Dentre os 

grupos prioritários estiveram as turmas do Fundamental I, do EJA (Ciclos I e II) e Alunos com 

necessidades especiais – esses últimos, mesmo que não tivessem laudo (OLIVEIRA et al, 

2020). Para aumentar a eficácia destas ações, houve monitoramento e mapeamento dos alunos 

que não integravam canais de comunicação e/ou cujos pais não apareciam na escola para pegar 

as atividades impressas. Nesses casos, a equipe escolar comparecia às casas dos alunos, fato 

que gerou uma adesão discente significativa (OLIVEIRA et al, 2020, p. 13). 

Outro tipo de exemplo, ainda quanto à inclusão, que traduz melhor a realidade 

brasileira, foi a decisão tomada pela escola de servir refeições para os alunos. Como no caso 

das impressões, embora essa não fosse uma medida desejável em período pandêmico (dada a 

necessidade de distanciamento social apregoada por governantes e órgãos de saúde), ela foi 

considerada importante e estratégica. Segundo o relatório da gestão, houve entendimentos de 

que com o baixo poder aquisitivo das famílias que compõem a comunidade escolar (agravado 

pela desaceleração da economia), a alimentação dos alunos, e consequentemente, sua 

imunidade, poderiam ser afetadas. Após medidas administrativas para poupar funcionários em 

grupo de risco e planejar o atendimento conforme medidas de segurança para todos os 

envolvidos, em maio de 2020, foi iniciado processo de distribuição, com média diária de 350 

refeições. Embora o objetivo desta ação fosse melhorar as condições de aprendizagem por meio 

do fornecimento de uma alimentação balanceada para os alunos, houve consequências positivas 

adicionais: “[...] durante a entrega dos almoços, houve uma maior aproximação dos 

 
117 São exemplos: habilidade na escrita e na arte, níveis de instrução escolar, de renda e de disponibilidade de 

tempo de familiares (OLIVEIRA et al, 2020), assim como não dispor de acesso a dispositivos digitais/internet.  
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pais/responsáveis dos alunos na escola; tanto para receberem as atividades impressas, quanto 

para tirarem dúvidas que por ventura surgissem.” (OLIVEIRA et al, 2020, p. 15). 

Quanto à busca por soluções para enfrentar desafios psicossociais, a escola se 

articulou com diversos atores sociais para debater problemáticas e possíveis soluções para cada 

situação que se apresentasse. Também foram ações registradas no relatório da gestão: contato 

diário e direto com a família, por parte de assistente social, para acompanhamento da situação 

dos discentes; atendimento de psicólogas a toda a comunidade escolar, tanto para prevenção 

quanto para acompanhamento de casos de caráter emocional e psicológico; envio de mensagens 

motivacionais, por parte dos professores e das psicólogas da escola. 

Para planejar o cronograma de estudos EaD, ponderando as diferentes situações de 

nível de estudos, necessidades de estudantes e disponibilidade dos pais, além do uso dos já 

citados critérios de distribuição de atividades impressas, houve “[...] elaboração de atividades 

remotas e escritas criativas, interativas e funcionais [...]”, que foram baseadas em “[...] planos 

de ensino reestruturados, em que os conteúdos foram alinhados de acordo com as necessidades 

dos alunos.” (OLIVEIRA et al, 2020, p. 8). Além disso, professores polivalentes atendiam, por 

chamada de vídeo e com horário pré-agendado com a família do aluno, aqueles que tivessem 

dificuldades ou dúvidas nas atividades enviadas, de modo a monitorar de perto o processo de 

aprendizagem dos estudantes, oferecendo canais de suporte. De modo complementar, foram 

efetuadas ligações para os pais e alunos, dando o suporte necessário para a realização das 

atividades. 

Uma forma de facilitar o compartilhamento de experiências e a discussão sobre 

estratégias de enfrentamento quando surgirem dificuldades de aprendizagem adotada pela 

escola pode ser vista no seguinte trecho do relatório: 

 
Todas as ações desenvolvidas na escola foram articuladas em parceria com a gestão 

pedagógica, equipe de especialistas e de professores, uma vez que a todo o momento 

mantivemos um diálogo aberto e flexível, com o objetivo de garantirmos a eficácia do 

processo de ensino e aprendizagem nessa nova modalidade de ensino (OLIVEIRA et 

al, 2020, p. 7). 

 

Numa perspectiva de fornecimento, para professores, de capacitações para 

ferramentas digitais, cabe destacar as formações de professores, especialistas e gestores via 

Plataforma virtual da Fundação Telefônica da Vivo e via Programa Educar pra Valer (formação 

de professores do 1º ao 5º ano). Ambas ocorreram em formato EaD118 e em parceria com a 

Secretaria de Educação e Cultura Municipal (SEDEC). (OLIVEIRA et al, 2020). 

 
118 Para mais informações, ver: <https://www.joaopessoa.pb.gov.br/noticias/secretaria-de-educacao-e-fundacao-

vivo-abrem-inscricoes-para-formacao-continuada-de-professores-e-diretores/> ; e < 
https://www.joaopessoa.pb.gov.br/noticias/professores-da-rede-municipal-participam-de-formacao-continuada-

virtual/>. 
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CONCLUSÕES 

O desenvolvimento das aulas remotas não planejadas em longo prazo já constituiria, por 

si só, um grande desafio para as gestões escolares atuais, bem como para professores, alunos e 

familiares. Aumenta, ainda mais, o grau de dificuldade desse desafio tentar atender a essa 

demanda do modo mais democrático e humanizado possível, em tempo recorde e com o 

acréscimo de situações de vulnerabilidade diversas associadas aos atores envolvidos. 

Sabe-se que, com tantos entraves, é impossível que se dê conta de todas as necessidades 

em jogo, além de demandar um replanejamento constante da gestão escolar para tentar 

encontrar soluções que, senão adequadas, ao menos sejam capazes de amenizar as dificuldades 

do processo de ensino-aprendizagem à distância. Mas a partilha de experiências aqui feita 

possibilitou a sistematização e a valorização de ações de planejamento que mostram formas de 

superação e práticas sintonizadas com recomendações internacionais, e estas poderão inspirar 

professores e gestores de outras escolas a implementarem novas medidas em seus contextos 

locais.  
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INDISCIPLINA: UMA REFLEXÃO SOBRE SUA PRESENÇA NO ENSINO 

REMOTO EMERGENCIAL 
          

Arnold Vinicius Prado Souza119; Maria Marilize Soistak120; 

            

INTRODUÇÃO 

Esse relato de experiência traz algumas informações sobre a implementação do ensino 

remoto emergencial no estado do Paraná e também busca refletir sobre a presença da 

indisciplina nesse novo modelo de ensino, trazendo algumas sugestões para minimizar atos 

considerados indisciplinados, nessas aulas virtuais. 

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A atual pandemia, causada pelo novo coronavírus, fez com que a população adotasse 

o isolamento social e, com isso, o fechamento das unidades escolares. Com isso, novas 

estratégias foram adotadas para dar continuidade às aulas, até então presenciais. Sendo assim, 

a portaria nº 343/2020, do Ministério da Educação (MEC), autorizou a substituição da 

modalidade de aulas presenciais por aulas que utilizam tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDIC), uma oferta já prevista na LDB 9394/96. As instituições de ensino, com 

as indicações do MEC, passaram a utilizar as atividades remotas, no  contexto da educação 

online, utilizando as TDIC para a continuidade do trabalho. Referente as novas tecnologias da 

informação e da comunicação, observa-se que: 

 
[...]  vêm contribuindo para a modificação da forma de as pessoas se relacionarem e 

de construírem conhecimentos, pois elas proporcionam múltiplas disposições à 

intervenção do interagente (PRIMO,  2000 apud FERREIRA; BIANCHETTI, 2002, 

p. 260). 

 

Nesse contexto, o governo do estado do Paraná disponibilizou alguns recursos para o 

auxilio nas aulas remotas, que são: Google Classroom; Google Meet; Aplicativo em dispositivo 

móvel e na modalidade da Tv aberta (videoaulas); Youtube;  Whatsapp e ainda material 

impresso (entre eles, o livro didático). As instituições de ensino particulares ofereceram, além 

dos recursos supracitados, o Skype e Plataforma Zoom, entre outros meios, para a realização 

de lives e acompanhamento das atividades dos alunos. No entanto, mesmo existindo inúmeros 

recursos, um dos questionamentos e desafios, trazidos pelos professores e equipe gestora, era 

como combater a indisciplina presente no contexto das aulas virtuais. 

 
119 Pós graduando em Coordenação Pedagógica- Faculdade Venda Nova do Imigrante – (FAVENI). Mestre em 

Ensino de Ciências e Educação Matemática. Universidade Estadual de Ponta Grossa, arnold.prado@hotmail.com 
120 Mestrado em Educação, Universidade Tuiuti do Paraná, marilizesoistak@hotmail.com.br 
 
 

https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/tag/coronavirus/
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Zechi (2014, p. 28) traz que:  

 
[...] a indisciplina em meio escolar representa um assunto complexo. Seu conceito, 

não é uniforme, nem universal. Ele se relaciona a um conjunto de valores que variam 

em diferentes contextos socioculturais ao longo da história. 

  

De acordo com Souza (2020), a (in) disciplina é um dos grandes desafios enfrentados 

hoje pela família e pela escola, e traz consequências graves no âmbito escolar e social. A 

indisciplina é um fenômeno polissêmico é uma temática subjetiva, pois há inúmeras 

interpretações para a sua ocorrência, que vai desde o viés comportamental, questões familiares, 

metodologias não atrativas nas aulas, ou mesmo o não entendimento de sua conceituação, 

dentre outros fatores que podem ocasionar a indisciplina em espaços educacionais. 

Há inúmeros desafios encontrados no modelo remoto de ensino. Um dos percebidos foi 

a indisciplina virtual que, de acordo com Chagas (2001), trata-se de uma: 

 
[...] manifestação de um aluno com um comportamento inadequado, um sinal de 

rebeldia, intransigência, desacato, traduzido na falta de educação ou desrespeito pelas 

regras préestabelecidas, na bagunça, agitação ou desinteresse (CHAGAS, 2001, p. 

39). 

 

A indisciplina virtual está relacionada a questões comportamentais e é vista em 

situações como: conversas paralelas, risadas e brincadeiras, câmeras desligadas, conversas fora 

de aula, no chat (sobre assuntos que não fazem parte da aula), a própria violência virtual121, 

dentre outras situações. 

Deve-se observar que a indisciplina virtual não é um novo fenômeno que ocorreu nos 

espaços escolares. Trata-se da mesma indisciplina encontrada nos espaços presenciais, porém 

apenas está presente em um novo ambiente, onde o professor trabalha com o mesmo aluno, que 

tem sua história, angustias, anseios, que traz para as aulas questões relacionadas à família, e 

que, muitas vezes, não observa significado nas intervenções pedagógicas, pois essas não se 

aproximam do contexto ao qual está inserido. 

No modelo do ensino remoto emergencial, assim como ocorria no presencial, pode-se 

notar a presença da indisciplina frequente que, de acordo com Souza (2021), refere-se a “quando 

o aluno não cumpre as regras da escola e/ou contrato didático pedagógico”, assumindo posturas 

que acabam sendo prejudiciais a seu ensino e também ao andamento da ação pedagógica. 

Também pode haver a presença da indisciplina entendida como excepcional, em que o 

aluno assume posturas relacionadas à violência verbal ou mesmo psicológica, provocações, 

dentre inúmeras posturas presentes durante a aula. Por fim, existe uma tipologia que  muitas 

 
121 Nesse contexto trabalhando com o conceito de Campbell (2005) que trouxe em sua pesquisa, o cyberbullying 

como uma forma de bullying que utiliza a tecnologia, como um mecanismo utilizado por crianças e adolescentes 

para ofender uns aos outros. 
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vezes não é vista como indisciplina pelos envolvidos no processo, mas que deve ser entendida 

como esse fenômeno. A indisciplina aqui tratada refere-se aos alunos apáticos, quietos, com 

pouca comunicação, que em sala presencial não faziam perguntas, e no modelo remoto, em 

muitos momentos, deixam as câmeras desligadas, não respondem quando questionados e muitas 

vezes são esquecidos pelos envolvidos no processo. Essa postura assumida por esse grupo de 

alunos, faz com que se reflita que a indisciplina é um “pedido de socorro e de visibilidade, por 

parte do aluno, que não está bem e que independente da sua motivação para estar naquela 

situação, precisa de suporte e de direcionamento” (SOUZA, 2021, p. 117). 

 

CONCLUSÕES 

A indisciplina é um fenômeno polissêmico. Há inúmeras interpretações e fatores que 

podem ajudar a explicar a sua ocorrência. Pode-se verificar inúmeras atitudes relacionadas a 

esse fenômeno nos espaços de ensino, sejam eles no modelo presencial ou remoto, destacando, 

dessa forma, que não surgiu uma nova indisciplina no modelo remoto de ensino. Trata-se da 

mesma que estava presente nas aulas presenciais, apenas mudou de ambiente. 

A escola necessitou adaptar-se rapidamente a esse novo modelo de ensino, tendo que 

refletir, decidir e revisar as decisões que necessitavam ser tomadas durante todo o processo. Em 

tempos de pandemia, os professores estão enfrentando seus receios e limitações para reinventar 

sua forma de dar aula e, em especial, lidar com a tecnologia posta. E os alunos, muitas vezes, 

obrigando-se a se tornarem autodidatas. 

Nesse contexto, observa-se a importância da presença familiar para o processo 

pedagógico, e um ponto positivo refere-se à oportunidade de os pais observarem efetivamente 

o comportamento escolar de seus filhos. 

Observa-se que há pequenas ações que podem ajudar a minimizar a indisciplina presente 

nesses espaços escolares e que podem ser eficazes. São elas: criação de um contrato didático 

coletivo e participativo, que deve ser refletido com alunos, família e escola; a não liberação 

cibernética total dos alunos por parte da família, que deve ser orientada pela escola; realizar um 

trabalho de conscientização com os alunos sobre a temática indisciplina, que também os ouça; 

trabalho em pequenos grupos para aproximar ao máximo os alunos; metodologias mais 

atrativas, que chamem atenção dos alunos e tragam significado a prática. Segundo Braz (2008, 

p.4):  

Ser disciplinado não é obedecer cegamente; é colocar a si próprio regras de conduta 

em função de valores e objetivos que se quer alcançar. Disciplina não é sinônimo de 

poder, é uma maneira de ser e de se comportar que permite ao aluno alcançar seu 

desenvolvimento pleno, tomar consciência da existência do outro, e que o ajuda ao 

mesmo tempo a respeitar as regras como um requisito útil para a ação. 

 

Sendo assim, de acordo com Souza (2021) o entendimento de disciplina vai além de 
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cumprimento de regras, mas sem desconsiderá-las. Não deve ser entendido enquanto 

submissão, mas sim como promoção de diálogo, como oportunidade de participação e de 

ampliação da criticidade. 
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(RE)CONSTRUINDO TRAJETÓRIAS DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA E 

AFRICANA: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA COM PROJETO INTEGRADOR 
          

Erica Cordeiro Cruz Sousa122; Alba Valéria Neiva Rodrigues123 

            

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho se caracteriza como um relato de experiência realizado - em uma 

sociedade dividida em classes sociais, marcada pela escravidão, com sequelas do patriarcado e 

do coronelismo, com a educação pública sendo ceifada e ainda vivendo uma crise sanitária com 

a pandêmica/sindemia do novo coronavírus - na disciplina Projeto Integrador com a temática 

“Consciência Negra”, durante as Atividades Educacionais Não Presenciais Emergenciais 

(AENPE 2020124), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

(IFBA/Campus Irecê).  

Elegeu-se como objetivo principal, identificar e contextualizar a contribuição africana e 

afro-brasileira na formação cultural da sociedade brasileira, bem como os processos de 

existência e resistência da vida, a partir da cultura corporal, em particular do samba de roda. 

Objetivos específicos: reconhecer a importância do legado histórico-cultural africano para a 

humanidade;  Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, políticas, econômicas, 

sociais e culturais do preconceito e do racismo; Contribuir com desenvolvimento intelectual e 

cultural; Produzir uma poesia coletiva como forma de resistência. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A pandemia/sindemia da Covid-19 espalhou-se rapidamente pelo mundo em 2020 e 

gerou a inédita situação de 90% da população estudantil estar isolada em todo o mundo 

(ARRUDA, 2020), o que levou planejamento e a reorganização das atividades acadêmicas125. 

O Projeto Integrador foi desenvolvido de forma conjunta – entre as professoras de Artes 

e de Atividade Física e Qualidade de Vida, estudantes do 1º semestre e a coordenação - do 

Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio na Modalidade PROEJA126, no 

IFBA/Campus Irecê. Ministrada na perspectiva da educação remota online digital127, em caráter 

 
122 Doutoranda em Educação pela UFBA; Professora IFBA/Campus Irecê, ericacordeiro@ifba.edu.br  
123 Mestranda em Educação do Campo pela UFRB; Professora IFBA/Campus Irecê, albavaleria@ifba.edu.br  
124 Resolução nº19, de 24 de agosto de 2020. Disponível em: 

https://portal.ifba.edu.br/conquista/Resolucao0192020CONSUP.pdf Acesso: 04 de mar. 2021 
125 As AENPE foram normatizadas/aprovadas na Resolução CONSUP/IFBA nº 19/2020. Disponível em: 

https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/resolucoes-2020/res-no-20-aprova-o-plano-de-contingencia-do-

ifba.pdf Acesso: 9 de mar.2021 
126 Programa Nacional de Integração da Educação Profissional. 
127 Corroboramos com os autores Hodges et al. (2020) quando afirmam que a educação remota online digital se 

diferencia da Educação a Distância pelo caráter emergencial que propõe usos e apropriações das tecnologias em 

circunstâncias especificas de atendimento onde outrora existia regularmente a educação presencial 

mailto:ericacordeiro@ifba.edu.br
mailto:albavaleria@ifba.edu.br
https://portal.ifba.edu.br/conquista/Resolucao0192020CONSUP.pdf
https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/resolucoes-2020/res-no-20-aprova-o-plano-de-contingencia-do-ifba.pdf
https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/resolucoes-2020/res-no-20-aprova-o-plano-de-contingencia-do-ifba.pdf
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emergencial e excepcional, que foram mediadas por ferramentas tecnológicas e digitais de 

informação e comunicação. Para a execução, foram realizados 7 encontros síncronos com 

duração de 1 hora/aula cada e momentos/atividades assíncronas, entre os meses de outubro a 

novembro, totalizando ao final 30 horas/atividade. 

O conhecimento foi tratado metodologicamente sob a orientação dos princípios da 

lógica materialista histórico-dialética. A apropriação deu-se materializada nas dimensões das 

condições reais, materiais e sociais encarnadas nas relações sociais de produção como ponto de 

partida e critério de validação do conhecimento128, articulado aos princípios metodológicos da 

Pedagogia Histórico-Crítica: Prática social inicial do conteúdo - Problematização - 

Instrumentalização - Catarse - Prática social em outro patamar.  

Partindo do pressuposto que a educação escolar pode contribuir no desenvolvimento 

máximo das potencialidades humanas, pois ao criarmos a necessidade de identificar quais são 

os elementos culturais que precisam ser apropriados pelos indivíduos, compreendemos que a 

cultura corporal é parte integrante da cultura, sendo configurada por um acervo de 

conhecimento, socialmente construído e historicamente determinado, a partir de atividades que 

materializam as relações múltiplas entre experiências ideológicas, políticas, filosóficas e sociais 

e os sentidos lúdicos, estéticos, artísticos, agonistas, competitivos ou outros, relacionados à 

realidade, às necessidades e as motivações do homem (ESCOBAR, 2012). 

Iniciou-se a partir da apresentação do plano e da ementa de ensino, o calendário e as 

professoras envolvidas. O componente curricular de “Artes”, abordou conteúdos que dialogam 

diretamente com os processos de formação da cultura do povo brasileiro, sobretudo dos povos 

tradicionais afro-brasileiros. A sua atuação teve um recorte direcionado a música, para tanto, 

tal abordagem proporcionou uma relação entre a música e a ancestralidade, lançando o olhar 

sobre o samba enquanto estratégia da existência e resistência negra. Foi trabalhado durante dois 

encontros no formato síncrono os elementos constituintes da história do samba, samba e 

ancestralidade, samba e território e, por último, os principais representantes de tal gênero 

musical, ganhando destaque a relevância das mulheres.  

O componente curricular “Atividade Física e Qualidade de Vida”, trabalhou com os 

conteúdos específicos da Cultura Corporal Africana e Afro-brasileira, desde dos seus aspectos 

gerais, suas diversas manifestações típicas, o conjunto de formas de representação do mundo 

que o homem tem (re)produzido no decorrer da história e exteriorizado pelas práticas corporais 

sistematizadas (jogos, danças, lutas, ginásticas, esportes, atividades circenses, etc). O processo 

 
128 O conhecimento é concebido como apreensão do real (em sua materialidade e movimento) pelo pensamento. 

Sistematizado por Marx e Engels, representa a dimensão metodológica do sistema filosófico por eles desenvolvido, 

denominado materialismo histórico dialético (CHAUI, 1995, 1986). 
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de transmissão-assimilação do conhecimento da cultura corporal, se materializou por meio de 

experiências e vivências. No momento assíncrono, foi passado o documentário “Ilê Aiyê - Do 

Axé Jitolú para o Mundo (2014)129”.  

Em novembro, ocorreu a Oficina “Poesia Preta: da fuga à sobrevivência”, tendo como 

principal objetivo elencar uma série de escritores/as pretos/as que durante o processo de 

legitimação do conhecimento literário e da própria história brasileira, foram silenciados e 

excluídos. A oficina teve como produto a Poesia Coletiva "Ecos e Ressonâncias130". 

A culminância do Projeto, foi a apresentação da Poesia Coletiva "Ecos e Ressonâncias" 

no evento Consciência Negra se Faz com Ciência Negra131, o evento alcançou seus objetivos e 

serviu como uma forma de socialização dos temas e debates ocorridos ao longo do projeto. 

 

CONCLUSÕES 

Partindo dos pressupostos de que o currículo não é estático face às múltiplas relações 

culturais que se estabelecem na escola por meio do trabalho pedagógico, que são construídos, 

criados e recriados com novos significados a partir da produção e a reprodução do 

conhecimento. 

O Projeto Integrador, juntamente articulado com a Lei 10.639/03132, buscou 

desconstruir nas múltiplas formas de expressão o preconceito étnico-racial, além de tratar 

teoricamente, na perspectiva crítica, algumas categorias de análise como ideologia, hegemonia 

e (re)produção cultural que explicam a produção e a reprodução do conhecimento. 

Considerando o sistema escolar como parte da estrutura da ordem dominante, da manutenção 

do status quo e da legitimação do processo de construção do conhecimento sob uma falsa 

objetividade e neutralidade epistêmica, eurocêntrica e patriarcal. 

Assim, esse projeto valorizou a diversidade étnica e cultural dos estudantes ao mesmo 

tempo que ofereceu elementos para que se repense as atitudes e hábitos que reproduzem e/ou 

reforçam práticas discriminatórias e racistas dentro e fora da escola. Nesse ínterim, a proposta 

de introduzir a temática das relações étnico-raciais no Projeto Integrador demonstra o 

engajamento da instituição no combate ao preconceito, à discriminação e ao racismo e, ao 

 
129 Ilê Aiyê - Do Axé Jitolú para o Mundo. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QKGZtrsDEeg 

Acesso em: 09 de mar. 2021 
130 Poesia Coletiva "Ecos e Ressonâncias'', disponível em: 

https://drive.google.com/open?id=1ZqbWAeXz5zSqVCdbKO7QSIs93NF4uM4Q&authuser=0  
131 Evento “Consciência Negra se faz com Ciência Negra - 23/11/2020”. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=CM_jJjQHg5s&t=6s Acesso em: 09 de mar. 2021 
132 BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-brasileira”, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm. Acesso em: 09 nov. 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=QKGZtrsDEeg
https://drive.google.com/open?id=1ZqbWAeXz5zSqVCdbKO7QSIs93NF4uM4Q&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=CM_jJjQHg5s&t=6s
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm
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mesmo tempo, o compromisso em atender a uma demanda urgente do IFBA/campus Irecê, que 

é dar cumprimento à Lei 10.639/03. 

Desta forma, os objetivos pedagógicos foram plenamente alcançados e a experiência foi 

um sucesso. Mas ainda há muito o que fazer e transformar! Seguiremos trabalhando a favor do 

fortalecimento, da implementação e importância do ensino, para além do efeito histórico e 

valorização da contribuição econômica, cultural e social dos/as negros/as no processo de 

formação nacional, mas como parte estrutural do complexo de políticas que visam o direito à 

educação de qualidade. 
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A DIVERSIFICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE ENSINO REMOTO NO 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 
 

Ana Karoliny Soares da Silva133; Alyne Gabriela Bernardino Xavier134; Tassiana Maria Ribeiro de Oliveira.135 

 

INTRODUÇÃO 

          Este relato de experiência tem como objetivo principal compartilhar estratégias que estão 

sendo utilizadas para a realização das oficinas do Programa institucional de bolsas de iniciação 

à docência - PIBID, na Escola Estadual Desembargador Floriano Cavalcanti, localizada em 

Natal-RN. As estratégias aqui apresentadas buscam adaptar o PIBID ao ensino remoto devido 

a pandemia mundial do COVID-19. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O PIBID é uma ação da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da 

Educação (MEC) que visa proporcionar aos discentes na primeira metade do curso de 

licenciatura uma aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de educação básica 

e com o contexto em que elas estão inseridas. (Fonte: capes.gov.br) 

Assim sendo é gerado no aluno da licenciatura a expectativa de vivenciar 

presencialmente o cotidiano e realidade da comunidade escolar. Entretanto a realidade 

encontrada atualmente é o ensino remoto, o que trouxe para todos a necessidade de buscar 

estratégias e novos caminhos para manter o foco na linha de chegada.  

Com a necessidade da escola em manter as aulas regulares em dia, como também o 

desejo dos bolsistas do PIBID em manter as oficinas que foram anteriormente planejadas, surgiu 

a possibilidade de ofertar aulas remotas por meio de ferramentas tecnológicas gratuitas  que 

estivessem ao alcance dos alunos.  

Nos valendo da premissa que dentro das formas de comunicação mais comuns nas 

escolas para as aulas estão os recursos audiovisuais básicos como a televisão, os aparelhos de 

reprodução de vídeos, projetores, aparelhos de som e computadores que permitem o trabalho 

com imagens, vídeos, músicas e conteúdos da multimídia, buscamos ferramentas que fossem 

atrativas e instigantes tanto para o fazer docente quanto para o aprendizado dos alunos.  Pois, 

dentro do contexto do ensino remoto esses recursos estão se mostrando essenciais na exposição 

dos conteúdos e na aprendizagem dos alunos, posto que vai além “da curiosidade para buscar 

dados, trocar informações e atiçar-lhes o desejo de enriquecer seu diálogo.” (ALMEIDA e 

 
133 Licenciatura em Letras Espanhol, IFRN, karoliny.ana.@escolar.ifrn.edu 
134 Licenciatura em Letras Espanhol, IFRN,alyne.b@escolar.ifrn.edu.br 
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ALMEIDA, 1998, p. 50).  

Para a elaboração das oficinas criadas no PIBID, que são a base do processo de 

ensino/aprendizagem, foram utilizadas plataformas já conhecidas, como o word, PowerPoint e 

Youtube; que estão sendo os recursos mais utilizados pelos professores como uma forma de 

sintetizar ou ainda complementar os materiais didáticos ofertados pelas instituições de ensino.  

Atualmente, no contexto pandêmico, esses recursos se tornaram essenciais, pois além 

de darem um suporte  para o professor expor e sistematizar os conteúdos, ajudam os alunos a 

se manterem concentrados e interagirem, indiretamente, com os materiais expostos. Sabe-se 

que estamos em um  século que a tecnologia está evoluindo e se fazendo cada vez mais presente 

na vida cotidiana,  com isso esses meios tecnológicos utilizados, que podem ser nomeados como 

multimidiáticos, prendem a atenção dos alunos os fazendo melhor compreender o que está 

sendo ensinado pelo professor. Além disso, o professor pode, também, orientar os alunos para 

procurar, como por exemplo, no Youtube videoaulas que reforce o conteúdo que está sendo 

ensinado e, mais pra frente, ele possa, por si só, ir atrás de novas formas de aprendizagem, a 

fim de ampliar seu conhecimento e se tonar mais autônomo, crítico e reflexivo. E, ainda, 

promover a inclusão e o letramento digital. 

Nesse sentido, e sabendo da necessidade de inovar nas práticas docente, sobretudo no 

modelo remoto, surgiu as novas estratégias que foram adotadas e que doravante serão 

comentadas. Para que alunos e professores tivessem a oportunidade de manter o contato 

síncrono foram utilizados diversos recursos audiovisual, recursos esses que mantêm a 

comunicação combinando som e imagem.  

Diante o contexto pandêmico atual, para a execução dessas atividades didáticas e 

“encontro” com os alunos foi eleito a plataforma de encontros “Google Meet”. Nela pode-se ter 

vídeos conferências possibilitando ter presente até 250 pessoas em uma só sala virtual. O 

Google Meet foi escolhido pelos grupos de alunos do Pibid com a aprovação das professoras 

supervisoras, pois permite que uma pessoa crie um link de acesso para a turma onde pode ser 

organizado o número de alunos por turma, o controle da sala e a permissão segura de acesso à 

aula.  

Para as práticas em modelo remoto, foram elaboradas muitas oficinas com músicas; 

sejam elas por meio do Youtube, sejam por meio de sites que possibilitam o jogo do Karaokê.  

Além disso, para tornar as aulas mais dinâmicas e interativas, foram criados jogos on-line que 

estão relacionados com os conteúdos temáticos apresentados em cada oficina.  

 O jogo faz com que se coloque em prática o que aprendemos em sala de aula, no meio 

remoto não é diferente, pelo contrário, se faz muito necessária sua utilização ao longo das aulas, 

pois prende a atenção do aluno e o faz praticar o aprendido e assimilar de maneira lúdica. 
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Segundo Vygotsky, a atividade lúdica, junto com a mediação do professor, auxilia na zona de 

desenvolvimento proximal do aluno o levando a pensar de forma crítica e colocar os 

aprendizados na sua realidade acadêmica e social.  

Para a elaboração dos jogos, os pibidianos utilizaram as plataformas de entretenimento 

Genial.ly, Kahoot e LearningApp.org, onde permitem fazer jogos de competição, adivinhação, 

de mistério, entre outros. A cada etapa do jogo os alunos vão respondendo as perguntas que são 

feitas e vão passando de fase e vendo seus acertos e erros. 

Para tornar as aulas mais interessantes e participativas utilizamos nas oficinas alguns 

desses recursossupracitados,  além  apresentação vídeos que possibilitam ao aluno correlacionar 

e fixar o conteúdo,como também oficinas de músicas que trabalham vários aspectos no ensino 

de espanhol, com por exemplo a oralidade. Além de diálogos gravados para demonstrar a 

pronuncia das palavras. 

Além disso, umas das razões em usar também o site Youtube é que ele vem sendo uma 

plataforma muito utilizada para inserir os alunos em aulas de língua estrangeira e sua cultura, 

pois é onde se encontra diversos professores nativos, cantores diversos  e, também, hispanos-

hablantes (para o nosso caso específico). Ou seja, com o Youtube os alunos passam a conhecer 

a forma de falar de cada país que tenha como língua materna o espanhol,  a forma de pronunciar 

determinadas palavras que variam de acordo com o país, passam a conhecer as danças, a cultura, 

comemorações, a maneira de organização social de cada país, as músicas, comidas, entre outros.  

Para basear nossas elaborações de conteúdos que serão dadas durante as oficinas, foi 

utilizado páginas na Web com acesso gratuito e de domínio público que contém variados 

conteúdos voltados para a língua espanhola e  dispõe diversos matérias em formato de pdf, 

vídeo, podcasts, entre outros; como por exemplo a página ProfDeELE136 

Sabe-se que, estamos em um  século que a tecnologia está evoluindo e se fazendo cada 

vez mais presente na vida cotidiana. Com isso, esses meios tecnológicos utilizados, que podem 

ser nomeados como multimediáticos, prendem a atenção dos alunos os fazendo melhor 

compreender o que está sendo ensinado pelo professor.  

 

CONCLUSÕES 

           Assim sendo, diante do contexto pândemico e de constantes aulas remotas, acreditamos 

na importância que a tecnologia tem apresentado para o mantimento do processo de ensino e 

aprendizagem onde a educação básica e superior se tornou emergencialmente à distância e 

professores e alunos tiveram que se adaptar à esse novo modelo de ensino e aprenderem a fazer 

uso dessas plataformas digitais para que possam construir e dar continuidade ao processo de 

 
136 www.profedeele.es 
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ensino/aprendizagem que se havia presencialmente. 

Além disso, é importante ressaltar que a quinta competência que a Base Nacional 

Comum Curricular traz em seu documento é a de se construir na vida dos estudantes uma cultura 

digital. Com relação às oficinas que foram pensadas para o PIBID, os meios digitais, sejam de 

plataformas, sites para criação de jogos, materiais didáticos, entre outros, foram essenciais para 

a produção das atividades e ensino dos conteúdos da língua espanhola que serão vistos ao longo 

do ano.   
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DISCIPLINA DE IMPLANTODONTIA NA GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA:      

A IMPORTÂNCIA DA TUTORIA DOS ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO  

PELO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 
          

Ísis de Fátima Balderrama137; Elcio Marcantonio-Júnior138 

            

INTRODUÇÃO 

A Implantodontia é uma das áreas da especialidade odontológica que realiza o 

tratamento do edentulismo através de reabilitações protéticas suportadas por implantes 

dentários, devolvendo função mastigatória, estética e fonética ao indíviduo (BUSER et al., 

2017). Nos anos 90, a área da Implantodontia foi reconhecida pelo Brasil como uma área de 

especialidade Odontológica, e atualmente vem sendo empregada na grade curricular aos alunos 

de Graduação em Odontologia. Porém, ainda é possivel distinguir e observar algumas 

limitações na disciplina em diferentes instituições públicas e privadas do Brasil, assim como  

em outros países.  

Levando-se em consideração que área da Implantodontia envolve o domínio teórico e 

prático de diversas especialidades odontológicas associadas e que a base fundamental de um 

profissional vem da graduação, é notória a necessidade do aluno da graduação em receber 

durante a disciplina da Implantodontia um bom embasamento teórico associado com convívio 

observacional de técnicas cirúrgicas, ao qual denota que estas atividades, além de valorizarem 

o aluno, despertarão o interesse extracurricular nesta possível especialidade futura.  

A tutoria acadêmica do pós-graduando em poder acompanhar o desenvolvimento do 

graduando, orientar nas atividades e estimular os alunos se vincula diretamente ao 

conhecimento, experiência e comportamento em busca constante de um desenvolvimento 

pessoal e profissional vinda pelo futuro professor, isto é, o pós-graduando (ALPES e WOLF, 

2018). Com auxilio dos doutorandos tutores, os alunos de graduação recebem recursos realistas 

e motivacionais essenciais tanto na aprendizagem como no ensino  (BOTTI e REGO, 2008). 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Com base nesta valorização ao aluno da graduação e na importância da mentoria e 

tutoria acadêmica por meio de alunos do doutorado durante o estágio de docência exigido pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES (VERHIN e 

DANTAS 2007), a disciplina de Implantodontia da graduação na Faculdade de Odontologia de 

 
137 Doutoranda em Implantodontia, Universidade Estadual Paulista - Faculdade de Odontologia de Araraquara, 

if.balderrama@unesp.br 
138 Professor Titular, Disciplina de Periodontia e Implantodontia, Universidade Estadual Paulista - Faculdade de 

Odontologia de Araraquara, elcio.marcantonio@unesp.br 
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Araraquara da Universidade Estadual Paulista (FOAr/UNESP) determinou medidas para 

otimizar e acrescentar o convívio entre o jovem universitário iniciante e os tutores do estágio 

de docência (pós-graduandos) a fim de estimular e orientar o aluno da graduação.  

Durante a disciplina são desenvolvidas diversas estratégias educacionais como 

desenvolvimento de aulas teóricas, apresentação de seminários e/ou grupos de estudo, práticas 

através de treinamentos em manequins confeccionados com poliuretano (atividade conhecida e 

denominada de "hands-on"), possibilidade de auxiliar os profissionais experientes em 

procedimentos cirúrgicos ou então participar de clínicas observacionais de procedimentos 

cirúrgicos (Figura 1). São atividades acadêmicas voltadas ao aluno da graduação que possui 

vínculo direto com o auxilio de um pós-graduando em uma futura formação de professor 

universitário.  

Figura 01: Atividades acadêmicas vinculadas a formação do futuro professor. 

 
Fonte: Própria (2021). 

 

Por demonstrar uma disciplina que demanda de um bom embasamento teórico associado 

com aprendizado clínico, poder compartilhar a experiência vivenciada como especialista ou até 

mesmo pós-graduanda da disciplina na área, demonstra um interesse adicional ao aluno, como 

função de educadores, que irá contribuir para a construção do conhecimento e interesse ao 

aluno, e assim aprendizagem para a prática do futuro docente.  

 

CONCLUSÃO 

Diante do relato de experiência abordado, é possível determinar que o convívio e o 

desenvolvimento do aluno de graduação irão contribuir com o aprimoramento da docência do 

pós-graduando, totalizando em um conjunto de oportunidades provenientes das atividades 

realizadas a prática docente, e assim a formação de um futuro professor. 
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS PARA AS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA: UMA EXPERIÊNCIA NA APAE DE MARANGUAPE-CE 
          

Francisca Marjully Costa Silva139; Francisco Euguenys Medeiros da Silva140; 
     

     “...o essencial é invisível aos olhos.”                     

SAINT-EXUPÈRY 
 

INTRODUÇÃO 

 A experiência ora relatada foi vivenciada no contexto da Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais – APAE141 de Maranguape-CE, na qual desenvolvemos um projeto 

educativo de artes com os educandos/usuários dessa instituição, no decorrer do ano de 2019. 

Como estratégia educativa, orientamos a elaboração de desenhos artísticos (paisagísticos) 

produzidos pelos discentes da Educação especial, ou seja, aqueles que possuem alguma 

deficiência (auditiva, física, visual) ou transtorno global do desenvolvimento (Autismo, 

Asperger, Rett). Naquele intento, intervimos para mediar o processo socioeducativo do usuário 

da APAE, a partir das observações e interações que eles fazem com a família e os seus pares 

nos espaços vivenciados cotidianamente e como eles representam esse contexto no formato de 

desenhos. Com efeito, buscamos fortalecer a autoconfiança com a produção artística pessoal e 

conhecimento estético, além do respeito à própria produção e a dos colegas, no percurso de 

criação que abriga uma multiplicidade de procedimentos e soluções. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A elaboração do projeto de arte partiu da necessidade de desenvolver novas estratégias 

de práticas pedagógicas que estimulem a dinâmica educativa da APAE e fomentem o 

desenvolvimento das funções cognitivas dos alunos/usuários na perspectiva da sociabilidade. 

Cumpre-se destacar que o atendimento nessa instituição ocorre de forma não obrigatória e 

complementar ao que acontece nas escolas regulares, requerendo cada vez mais novas atitudes 

e desempenho profissional daqueles que estão na condução dos processos educativos, 

especialmente quando se trata do Atendimento Educacional Especializado – AEE às pessoas 

com deficiência. 

Para a realização das atividades, tornou-se imprescindível a utilização de materiais 

reutilizados e tintas de “cores vibrantes”, como assevera o artista plástico Romero Brito. Tais 

 
139Mestre em Educação Profissional e Tecnológica, Professor/Coordenador na Secretaria da Educação do Ceará 

(SEDUC/CE), euguenys@gmail.com  
140 APAEs: integram uma Rede de Organizações Não Governamentais (ONGs), sem fins lucrativos, que prestam 

serviços socioeducativos às pessoas com deficiência em todo Brasil. 
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materiais (reutilizáveis) foram/são adquiridos junto aos familiares do público atendido e pela 

própria instituição (material didático e de escritório). 

O projeto teve a participação direta dos autores desse trabalho, todavia, ressaltamos o 

protagonismo da professora de artes, que, além de idealizadora do projeto de artes no âmbito 

da APAE, ministrando atividades docentes para os usuários daquela instituição, de acordo com 

suas possibilidades, habilidades e potencialidades, contribuiu para a realização desse relato de 

experiência. Tratamos, assim, de um estudo de caso, consubstanciado pela prática pedagógica 

docente na Educação Especial. Logo, trabalhamos de forma coletiva e reflexiva com os 

alunos/usuários e demais profissionais no espaço “apaeano”, empreendendo, assim, uma 

pesquisa-ação. Esse tipo de pesquisa na perspectiva educacional, conforme Tripp (2005), “é 

principalmente uma estratégia para o desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo 

que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o 

aprendizado de seus alunos…” (TRIPP, 2005, p. 445). 

A abordagem qualitativa faz-se presente nesse trabalho como forma de possibilitar 

maior aproximação com o objeto de estudo. Para Chizzotti (2003) o estudo de caso é um recurso 

eficaz no entendimento de realidades singulares, além do mais os dados aqui apresentados 

foram obtidos a partir da prática pedagógica cotidiana no ambiente de trabalho. 

Ademais, a busca de embasamento teórico de estudiosos do comportamento humano e 

seu desenvolvimento, como Piaget (1997), fizeram-se necessário para a execução das 

atividades, além da consulta em documentos legais que norteiam as atividades de Artes 

(BRASIL, 2001), sendo, portanto, indispensável compreender cada um, para que os objetivos 

sejam elaborados de forma a atender as necessidades dos indivíduos, suas particularidades e 

interações. 

Neste sentido, o estudo sob relatório destaca a produção de desenho como 

potencializador de novas práticas educativas que proporcionam uma forma de comunicação a 

partir de diferentes tipos de linguagem no coletivo de alunos com necessidades especiais 

diversas (FIGURA 1). 

 

Figura 01: Coletivo de artes/APAE 
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Fonte: Própria (2019). 

 

Ressaltamos, por conseguinte, que essas atividades estimulam a autonomia e a 

autoexpressão dos sujeitos envolvidos (FIGURA 2), possibilitando a verdadeira inclusão 

educacional e o desenvolvimento de suas potencialidades cognitivas por meio da criatividade, 

da flexibilidade, da sensibilidade, reflexão e conhecimento – de si mesmo, do outro, da 

sociedade, para agir com perseverança na busca de autonomia e de conhecimento cultural, 

exercendo seu direito e sua cidadania. 

 

Figura 02: Autonomia/autoexpressão do educando com deficiência (paralisia cerebral) 

 
Fonte: Própria (2019). 

 

CONCLUSÕES 

Este trabalho permite vislumbrar a vivência do conhecimento que cada usuário com 

deficiência apresenta a respeito do mundo em sua volta, suas habilidades e “inteligências 

múltiplas” (GARDNER, 2001) e as diversas formas de comunicação, peculiar de cada um, 

respeitando suas individualidades, por meio de desenhos nas práticas educativas com arte. 

Também possibilita observação e análise mais ampla por parte dos professores, profissionais 

do AEE, Gestores Escolares e familiares de como os alunos/usuários se comportam diante das 

atividades coletivas desenvolvidas nesse ambiente. Desse modo, esperamos que esse trabalho 

proporcione novos estudos e fomente novas práticas educativas que tencionem a inclusão social 

das pessoas com deficiência, especialmente aquelas inseridas no âmbito escolar. 

Em termos circunstanciais, as barreiras impostas pela sociedade diante das pessoas com 

deficiência são inúmeras, muitas vezes, pelo preconceito, outras vezes pela família na 

perspectiva de uma proteção que impossibilita a evolução de qualquer função no campo 

cognitivo, motor e social. Nessa ótica, autores como Figueiredo, Boneti e Poulin (2010) 

expressam através de seus escritos a importância das relações sociais, da troca de experiências 

vividas para superação dos óbices criados socialmente. 

Destarte, aprender a “viver juntos” evidencia-se nesta perspectiva de trabalho com artes 

envolvendo alunos com deficiências. É a partir das diversas relações sociais entre os sujeitos 
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que as interações se estabelecem e são consolidadas na construção do conhecimento e da 

autonomia, possibilitando a verdadeira inclusão social de nossos jovens. 
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HISTÓRIAS E MÚSICAS INFANTIS USANDO SISTEMAS E RECURSOS DE 

COMUNICAÇÃO SUPLEMENTAR E ALTERNATIVA EM ESCOLAS DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
          

Daniele de Oliveira Camalionte¹; Debora Deliberato².142 

            

INTRODUÇÃO 

Deliberato e Ferreira-Donati, 2020 consideraram a atividade de contar histórias e cantar 

músicas como uma prática pedagógica que pode auxiliar o aluno com deficiência na aquisição, 

desenvolvimento e ampliação de conceitos, além de contribuir nas várias habilidades 

acadêmicas. Pensando no contexto escolar, é fundamental a participação de todos os alunos, 

incluindo também aqueles que apresentam necessidades complexas de comunicação. O acesso 

às músicas e às histórias para esses alunos, permite que as crianças construam a sua narrativa, 

valorizando e ampliando o seu repertório lexical, adquirindo noção temporal dos 

acontecimentos, entre outros aspectos. Daí a importância de se utilizar histórias e músicas 

infantis como estratégia pedagógica no processo de aprendizagem, pois essas atividades 

auxiliam no desenvolvimento linguístico da criança e, consequentemente, na sua interação com 

os seus interlocutores.  

A criança com deficiência pode apresentar interesse às atividades de contar histórias e 

cantar músicas desde que o mediador, no caso, o professor, possa selecionar e utilizar 

adequadamente recursos para este aluno (GUARDA; DELIBERATO, 2006). Buscando 

favorecer a aquisição da comunicação e linguagem em pessoas com necessidades complexas 

de comunicação, surgiu uma área de conhecimento denominada comunicação suplementar e 

alternativa (CSA). Mais explicitamente, estes termos são usados para definir outras formas de 

comunicação que substituem ou suplementam as funções da fala. A comunicação alternativa 

envolve o uso de gestos manuais, expressões faciais e corporais, sistemas de símbolos 

pictográficos (bi-dimensionais como fotografias, gravuras, desenhos e a linguagem alfabética e 

tri-dimensionais como objetos reais e miniaturas), voz digitalizada ou sintetizada, dentre outros 

recursos de Tecnologia Assistiva como meios de efetuar a comunicação face-a-face em 

indivíduos incapazes de usar a linguagem oral (von  TETZCHNER, 2018).  

Comunicação ampliada ou suplementar tem um duplo propósito: promover e 

suplementar a fala ou possibilitar uma forma alternativa de comunicação ao indivíduo que não 

é capaz de desenvolver a fala. A área tecnologia assistiva tem indicado a inserção dos recursos 

de comunicação alternativa de baixa e/ou alta tecnologia nas salas de aulas para promover o 

acesso às atividades pedagógicas (DELIBERATO; NUNES, 2015), como no caso das tarefas 
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que envolvam histórias e músicas: que requer ações de contar e cantar. O presente estudo teve 

como objetivo identificar a participação das crianças da Educação Infantil na atividade de 

contar histórias e cantar músicas por meio de sistemas e recursos de comunicação suplementar 

e alternativa.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Esse estudo está vinculado a uma pesquisa maior intitulada: Tecnologias de 

comunicação alternativa: recursos e procedimentos para alunos com deficiência na educação 

infantil, com aprovação do comitê de ética, parecer nº. 0446/2012. O estudo ocorreu em duas 

escolas de educação infantil numa cidade de médio porte do interior de São Paulo. Os 

participantes foram 19 crianças de um a dois anos sem deficiência (escola para bebês e crianças 

bem pequenas) e 11 alunos de quatro e cinco anos, sendo cinco alunos com deficiência e 

necessidade complexa de comunicação e seis alunos sem deficiência (escola para crianças 

pequenas), totalizando a participação de 30 crianças. 

A literatura tem discutido a importância do uso dos sistemas, recursos e estratégias de 

Comunicação Alternativa nos ambientes naturais das comunidades, sendo a escola um local 

importante como meio de divulgação. Outubro é o mês de conscientização mundial da 

Comunicação Alternativa (CA), pesquisadores da área em todo o mundo têm como missão 

divulgar e compartilhar saberes como forma de ampliar os conhecimentos sobre acessibilidade 

e tecnologia assistiva à comunidade, pois é comum que a CA seja desconhecida para muitas 

pessoas e potenciais usuários (DELIBERATO; NUNES; WALTER, 2014; SMITH et al, 2018). 

Para dar continuidade ao projeto da “Comunicação Alternativa na Escola” realizado 

entre 2015 e 2018 com propostas de conto e reconto de histórias infantis usando sistemas e 

recursos de comunicação alternativa, foram realizadas intervenções no ano de 2019, com a 

realização de um projeto de músicas infantis adaptadas utilizando a comunicação alternativa 

para bebês e crianças bem pequenas. A opção pelas músicas foi adotada devido à fase de 

desenvolvimento e às especificidades da própria faixa etária das crianças. Além das 

intervenções pedagógicas foram feitos panfletos informativos e enviados às famílias dos alunos 

participantes bem como a autorização para que participassem do estudo. O material utilizado 

para ambos os projetos foram: câmera de filmagem para coleta de dados, mobiliário adequado 

para os alunos com deficiência, notebook, impressora e plastificadora. Os instrumentos usados 

nas intervenções foram: fotografias, figuras do programa Boardmaker (JONHSON, 2004), 

pranchas com velcro para apresentação de figuras e/ou objetos concretos, fantoches e 

miniaturas em vários tamanhos, aventais, livros de histórias e cantigas infantis. 

No projeto de conto e reconto de histórias para as crianças houve capacitação teórica 
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dos professores envolvidos e orientações sobre o uso da CSA. Os livros foram selecionados, 

passaram por adequações e adaptações utilizando os sistemas de CSA de acordo com o 

momento acadêmico dos alunos e do conteúdo pedagógico estabelecido no planejamento do 

professor. Após a seleção inicial, foi estabelecido um programa de atividades com os livros 

adaptados de histórias “Sítio do seu Lobato”, “Piquenique da família” e “O cachorro e seus 

amigos” usando os instrumentos que fossem mais adequados para cada história.  

Para pôr em prática as atividades do projeto com os bebês e crianças bem pequenas 

foram selecionadas três canções para serem adaptadas com recursos e estratégias de CSA – “A 

Dona Aranha”, “O sapo na beira da lagoa” e “Seu Lobato”. As figuras foram impressas em 

tamanho médio e grande para que as crianças acompanhassem a atividade, a professora utilizou 

avental e conforme ia cantando colocava os acontecimentos da canção na sequência temporal 

dos fatos. Em seguida, realizava questionamentos sobre os personagens, incentivava as crianças 

a responderem a partir das diversas formas de expressão e comunicação típicas em crianças 

nesta idade. Disponibilizava também fotos dos animais bem como miniaturas para que 

pudessem manipular e explorar os sentidos a partir desse contato. 

O procedimento de análise contou com as filmagens, fotografias e as anotações no diário 

de campo foram registradas semanalmente, conforme as atividades iam sendo realizadas na 

escola, considerando os aspectos comunicativos e comportamentais das crianças no contexto 

escolar. As filmagens foram transcritas e selecionadas as unidades de análise para verificar os 

objetivos propostos em conjunto com os registros do diário de informações (BARDIN, 2004). 

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

As vivências de contar e recontar histórias, bem como, cantar músicas infantis por meio 

do uso de sistemas e recursos de CSA possibilitou identificar a ampliação da participação das 

crianças com e sem deficiência nas atividades realizadas pelos professores. Percebeu-se a 

ampliação do vocabulário e das habilidades expressivas de todos os alunos. Conclui-se que os 

sistemas e recursos de CSA favoreceram a participação dos alunos da educação infantil (bebês, 

crianças bem pequenas e crianças pequenas) com e sem deficiência, sendo um recurso 

pedagógico que colabora na aquisição e desenvolvimento da linguagem. 

 

Figura 01: Atividade da canção “A Dona Aranha” com recursos de CSA. 

 
Fonte: Própria (2019). 
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RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA INICIAÇÃO À 

DOCÊNCIA DA LICENCIATURA EM QUÍMICA, IFRN CAMPUS APODI 

 
Francisca Miliana Pereira¹; Leonardo Alcântara Alves²; Paulo Roberto Nunes Fernandes³143 

 

INTRODUÇÃO 

Os relatos presentes neste trabalho referem-se ao período de vivência no Programa 

Residência Pedagógica (PRP), acompanhado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES). Este programa é uma oportunidade de experiência para a formação 

docente inical, contribuindo com a teoria e prática social da profissão docente. O programa 

harmoniza a relação entre a universidade e as escolas de ensino básico, qualificando e inserindo 

os futuros professores na realidade da qual irão fazer parte. 

Sabe-se que nos cursos de licenciatura existe a disciplina de estágio supervisionado, 

porém o aluno permanece pouco tempo em contato com a regência. Além disso, é do nosso 

conhecimento que a formação docente é contínua e compreende um longo processo, 

estabelecendo a conexão entre universidade e escola. Esse processo pode ser revigorado pelo 

Programa Residência Pedagógica. 

No PRP os licenciandos são acompanhados por um docente orientador ligado a uma 

Instituição de Ensino Superior – IES, por um professor nomeado de preceptor vinculado à 

escola-campo onde são inseridos para as atividades do programa. Os licenciandos que fazem 

parte do PRP fazem o acompanhamento do trabalho do preceptor, realizando atividades de 

intervenção e ainda assumem a sala de aula por um determinado período sob a supervisão do 

preceptor. Dessa forma, o desenvolvimento do programa decorre da realização das práticas 

pedagógicas, que ocorrem por meio das intervenções, acompanhamentos pedagógicos e das 

atividades realizadas na escola-campo que são propostas aos residentes. 

O projeto da CAPES destaca que a concepção dos cursos de Licenciatura do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) favorece a 

formação inicial de professores para atuarem em espaços formais e não formais, e têm como 

objetivo geral aperfeiçoar a formação profissional do(a) futuro(a) docente para o ensino. 

Apresenta ainda como objetivos específicos: ampliar o repertório teórico e prático para análise 

e compreensão dos contextos em que a prática docente será realizada, por meio da observação, 

da semirregência e da regência; favorecer o desenvolvimento da postura profissional, ética, 
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autônoma e reflexiva para o exercício da docência; diagnosticar dificuldades no ensino e na 

aprendizagem escolar. 

Vale ressaltar que, durante a formação, é necessário que a didática desenvolvida durante 

o processo tenha sua participação ativa, pois, sem a didática, seríamos apenas reprodutores. 

Libâneo (2017) defende que 

 
O ensino consiste no planejamento, organização, direção e avaliação da atividade 

didática, concretizando as tarefas da instrução; o ensino inclui tanto o trabalho do 

professor (magistério) como a direção da atividade de estudo dos alunos. Tanto a 

instrução como o ensino se modificam em decorrência da sua necessária ligação com 

o desenvolvimento da sociedade e com as condições reais em que ocorre o trabalho 

docente. Nessa ligação é que a Didática se fundamenta para formular diretrizes 

orientadoras do processo de ensino (LIBÂNEO, 2017, p. 53). 

 

Com isso, a prática docente desenvolvida durante o PRP é de extrema importância para 

a formação do Licenciando. Segundo Pimenta e Lima (2004), o discente passa a ser um retrato 

da prática docente, proporcionando, aos futuros professores, muito a expressar e a ensinar. 

Desta forma, este trabalho tem como objetivo descrever as práticas, as contribuições e os 

desafios vivenciados em um período do programa residência pedagógica do subprojeto de 

Química do IFRN Campus Apodi.   

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Este relato de experiência foi vivenciado no PRP do subprojeto de Química do curso de 

Licenciatura em Química do IFRN Campus Apodi, no período de outubro a dezembro de 2020. 

Essas experiências foram conhecimentos adquiridos no próprio campus Apodi em turmas dos 

cursos técnicos nas modalidades integrado e subsequente.  

Os percursos metodológicos utilizados para o desenvolvimento deste relato foram as 

observações, as vivências e os desafios enfrentados, dialogando em reuniões com a equipe da 

residência pedagógica. Esta equipe é constituida por oito residentes, um preceptor e um 

orientador. Os relatos são qualitativos, visto que os resultados adquiridos foram obtidos a partir 

das observações e das vivências. 

Até o presente momento foram poucas as atividades realizadas, visto que iniciamos a 

participação apenas há 06 meses. Além disso, devido à situação mundial da pandemia, todas as 

ações foram realizadas de forma remota. Na primeira etapa, fizemos as observações em que foi 

verificado como funcionava o ritmo das aulas, que por sinal foram bem desafiadoras e 

utilizando as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs). Devido a esse 

ensino remoto emergencial, nos questionamos se de fato o aluno está acompanhando e 

compreendendo aquele conteúdo. Observamos que o número de feedbacks é baixo, porém é 

uma experiência única, pois, durante a graduação, ainda não tínhamos nenhuma experiência 
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semelhante.  

Além das novas adaptações do ensino mediado pela tecnologia, o professor preceptor 

fez a apresentação dos residentes. Em seguida, iniciou a aula pela plataforma Google Meet, 

ministrando o conteúdo através de slides na aula síncrona, e para as atividades assíncronas 

foram utilizadas listas de exercícios para fixação do conteúdo.  

Como residente, matriculada no 7º período do curso, visualizamos essa experiência 

sendo muito importante, pois nos proporcionou momentos de convivência com a rotina da sala 

de aula, mesmo que de forma remota, dando para conhecer parcialmente o comportamento dos 

alunos e a metodologia utilizada pelo preceptor. As turmas observadas do 2º ano do ensino 

médio integrado foram agropecuária e biocombustível, e uma turma de dependência de 

agropecuária. E também observamos uma turma do curso técnico em química modalidade 

subsequente. 

Após as observações, iniciamos a regência dando seguimento à segunda etapa. Durante 

esse período, vale destacar que as vivências foram bastante enriquecedoras para minha 

formação. Essa etapa nos ofereceu uma base sólida e uma visão acerca desse contexto escolar, 

além de diversos conhecimentos que irão servir como ponto de partida para o desempenho em 

sala de aula. Nesse período, aprendemos a enxergar a realidade que só com a teoria não 

conseguimos ter uma aprendizagem significativa.  

No entanto, é importante destacar que, junto às vivências, vieram os desafios, as 

dificuldades das adaptações à tecnologia, e a falta de conhecimento em manusear as 

plataformas. Contudo, reconhecemos que será um aprendizado com um grande diferencial para 

todos nós que fazemos parte deste edital do PRP. Na Figura 01, destaco, por meio de uma 

fotografia, um dos momentos de regência em uma das turmas já mencionadas, ministrando o 

conteúdo de Tabela periódica e suas propriedades. 

 
Figura 01: Regência plataforma Google Meet momento síncrono – Técnico em Química subsequente  

 

Fonte: Própria (2021). 
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Por fim, muitas são as dificuldades encontradas quando assumimos uma sala de aula, e 

que só saberemos lidar quando exercemos a função.  

 

CONCLUSÕES 

O contato com a sala de aula nos levou a ter outro olhar sobre a escola, os alunos e suas 

respectivas realidades. A oportunidade de participar do Programa Residência Pedagógica 

trouxe uma excelente experiência que serve de motivação para nos empenhar mais ainda no 

curso. Essa oportunidade nos deu vivências únicas, ainda no período inicial do programa, 

destacando um período crítico de saúde pública acarretando no isolamento social. Esse processo 

de formação nos levou a lidar com situações reais do contexto escolar, preparando-nos mais 

ainda para o nosso futuro profissional.  

Reconhecemos a importância do Programa Residência Pedagógica para nossa formação 

e de sua realização com a presença dos residentes, dos preceptores e do orientador, não só como 

avaliadores do processo, mas como base para nossa formação docente. Assim, com a 

participação no PRP, adquirimos aprendizado, e durante esses momentos foi possível perceber 

os aspectos de uma sala de aula e a função de educador. 
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CONSTRUINDO FLUXOS DE TRABALHO PARA A GARANTIA DA EDUCAÇÃO 

AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

EM CAXIAS DO SUL-RS 
          

Daniela Andrade da Anunciação
144 

            

INTRODUÇÃO 

 

O relato de experiência refere-se à constituição do Grupo de Trabalho das medidas 

socioeducativas e educação no município de Caxias do Sul-RS, que se reúne desde o ano de 

2019, como uma estratégia buscada para estabelecer fluxos de trabalho entre as equipes da 

política pública de educação com as equipes das medidas socioeducativas na busca de alinhar 

procedimentos, discutir, qualificar o trabalho e encaminhar soluções aos entraves encontrados 

para a efetivação do direito a educação de adolescentes e jovens em cumprimento de medida 

socioeducativa.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Medidas Socioeducativas (MSE), são as sanções aplicadas pela Justiça da Infância e 

Juventude aos adolescentes que cometeram ato infracional145.  São aplicadas a adolescentes de 

12 a 18 anos incompletos. Também são aplicáveis para jovens adultos de 18 a 21 anos, que 

praticaram o ato antes da maioridade. São objetivos da MSE previstos no SINASE (Lei Federal 

12.594/2012): a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato 

infracional; a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais 

e a desaprovação da conduta infracional. 

Importante reiterar que, o adolescente/jovem em cumprimento de medida 

socioeducativa e egresso do sistema socioeducativo tem o direito de frequentar a escola. A rede 

escolar e a rede de execução das medidas socioeducativas têm o dever de proporcionar, facilitar, 

incentivar e qualificar as formas de inserção, frequência e permanência escolar de forma 

cooperada. 

O investimento na escolarização de adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativas é de extrema importância, visto que a maioria destes adolescentes tiveram 

inúmeras dificuldades em sua escolarização, como a defasagem de idade e ano, dificuldades na 

aprendizagem, evasão e abandono escolar. 

Torna-se constante a busca de estratégias e articulações para problematizar e buscar 

soluções referentes a dificuldades na inserção e permanência de socioeducandos na rede de 
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ensino pública.  Diante disso, as equipes técnicas das medidas socioeducativas no município de 

Caxias do Sul reúnem-se bimensalmente desde 2014 para discussão de casos e busca de 

estratégias para questões relacionadas à execução da socioeducação. A partir de então, várias 

iniciativas e frentes de trabalho foram protagonizadas pelas equipes em conjunto. Uma 

demanda foi à necessidade de repensar fluxos e formas de qualificar o acesso, o acolhimento e 

permanência de socioeducandos nas escolas, bem como uma aproximação mais efetiva com os 

órgãos responsáveis pela gestão da educação. Diversas estratégias foram encaminhadas e em 

junho de 2019 foi formado o Grupo de Trabalho das Medidas Socioeducativas e Educação com 

o objetivo de alinhar procedimentos, discutir e encaminhar entraves no direito à educação. 

Fazem parte do grupo, representantes das equipes de medidas de meio aberto e fechado, da 

escola localizada na unidade de internação, da 4ª Coordenadoria Regional de Educação e 

Secretaria Municipal de Educação, bem como do Programa de Egressos. O grupo iniciou se 

reunindo quinzenalmente e no ano de 2020, as reuniões passaram a ser bimensais. Um dos 

encaminhamentos do grupo foi à construção do documento: Fluxos de Trabalho - política 

pública de educação e medidas socioeducativas de Caxias do Sul. Outra ação que o grupo tem 

direcionado é a participação de integrantes das medidas socioeducativas em momentos de 

formação das equipes diretivas das escolas, momentos que as equipes podem desmistificar e 

esclarecer questões relacionadas às medidas socioeducativas e escolarização dos adolescentes 

em conflito com a lei, e assim, melhorar o acolhimento destes nas escolas. Outra ação refere-se 

ao encaminhamento de problematizações junto aos gestores da educação referentes às 

dificuldades referentes à forma de atuação e possibilidades restritas de atendimento mediante 

situações de distorção idade-série e dificuldades de aprendizagem. No momento atual, tem-se 

discutido também estratégias para minimizar as sequelas no direito a educação e a 

aprendizagem dos adolescentes no contexto da pandemia do COVID-19. 

 

CONCLUSÕES 

A constituição do Grupo de Trabalho das medidas socioeducativas e educação no 

município de Caxias do Sul-RS, por iniciativa de representantes das equipes técnicas das 

medidas socioeducativas, têm trazido resultados positivos no âmbito da inserção escolar de 

adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativa. A construção de fluxos de trabalho 

e experiência de participação das equipes das medidas socioeducativas em formação de 

professores e equipes diretivas foram resultados positivos, que precisam ser ampliados.  

Defende-se que conteúdo referente às medidas socioeducativas, deve ser incluído de forma 

sistemática nas formações e qualificações das equipes das escolas, como forma de sanar dúvidas 

e qualificar o trabalho junto a este público. 
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ENSINO REMOTO NO MUNICÍPIO DE NAZAREZINHO-PB: MUITO ALÉM DO 

DESAFIO DE ENSINAR E APRENDER 
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INTRODUÇÃO 

Em face à pandemia do Novo Coronavírus desde o início de 2020, quando se impôs o 

isolamento social como medida para atenuar a disseminação da Covid-19, o mundo foi 

surpreendido com um formato educacional nunca antes testado em larga escala, que permitia a 

continuidade dos processos educativos, passando a depender dos aparatos tecnológicos 

disponíveis. Essa deliberação, contudo, vinha de encontro ao contexto em que sempre se 

reclamou no espaço escolar do acesso e uso de recursos tecnológicos digitais voltados ao ensino 

e aprendizagem, especialmente na educação pública. 

Da euforia do começo, os problemas foram desvelados, desde discentes que não 

correspondiam ao novo processo de ensino remoto devido às condições materiais de acesso aos 

recursos necessários para prover a sua formação até o despreparo de profissionais para lidarem 

com as novas perspectivas didático-metodológicas pelo viés das  tecnologias. 

Essa realidade foi vivenciada pelo municipío de Nazarezinho, no interior do estado da 

Paraíba, mas em muito reflete a situação caótica que se abateu na educação mundial a partir da 

deflaflação da pandemia. Ciente das limitações que precisavam ser vencidas, foi possível 

apresentar soluções a fim de viabilizar estratégias de ensino remoto, com novas formas e 

métodos a serem implementados, conforme breve relato a seguir. 

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Frente ao contexto de pandemia, a educação teve que se reinventar para continuar 

desenvolvendo as suas atividades, obrigando os sistemas de ensino a pensar ações que 

minimizassem os danos sanitários e sociais em seus processos formativos. A tecnologia foi à 

saída encontrada, em face da sua dinamicidade que impulsiona a novos paradigmas e que 

obrigou a educação a fazer diferente com uso das muitas tecnologias educacionais existentes 

para desvendar, descobrir e refazer. (SILVA; CORREA, 2014). 

Assim, com a tecnologia disponível, a forma encontrada foi a o Ensino Remoto “[...] 

uma modalidade de ensino totalmente nova aos atuantes na educação e que possui como 

característica principal o uso de tecnologias para mediação de ensino aprendizagem dos alunos 
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que devem permanecer em seus domicílios” (RUSCHEL et.al., 2020, p. 5). 

Com o Ensino Remoto adotado, começavam as escolhas por metodologias e ambientes 

virtuais de aprendizagem que fizessem valer o direito à educação em plenitude ao adotar desde 

o Google Sala de Aula até o Moodle, plataformas largamente usadas na educação virtual. 

No caso de Nazarezinho, na Rede Municipal de Educação, como não havia um plano 

devidamente elaborado ou tecnologias e cursos disponíveis para a formação continuada, os 

professores, em conjunto com a Secretaria de Educação, tiveram que elaborar alternativas em 

atendimento à atuação pedagógica. Analisadas as opções que atendessem à realidade tanto dos 

discentes quanto dos docentes, a escolha inicial foi pelo Whatsapp, um aplicativo já está 

instalado na maioria dos celulares, logo uma ferramenta de fácil acesso e de eficaz 

comunicação. Com um horário semanal pré-agendado, foram iniciadas as atividades que não 

tardaram a superlotar, além da carga horária desses segmentos, os celulares e computadores.  

Alguns docentes optaram por incrementar a essa plataforma interativa outros recursos, 

como vídeos, áudios explicativos, atividades moderadas e adaptadas à realidade vivenciada, 

além do uso de plataformas simples. Outros, no entanto, sentiram mais dificuldades para utilizar 

as ferramentas digitais, passando a adotar atividades intermináveis, sem estabelecer a devida 

interação adequada aos propósitos educacionais. A respeito de muitos educadores precisarem 

iniciar o ensino remoto com pouca ou nenhuma experiência prévia, Cavalho; Hudson (2020, p. 

5) afirmam que “[...] os participantes dos cursos podem não ter escolhido o ensino a distância 

como a modalidade de ensino preferencial, e, por isso, estão igualmente diante dos desafios e 

das novidades que surgem com as aulas online”. 

A realidade era que ninguém estava preparado para o que se apresentava, mas isso foi 

agravado com a falta de dedicação de alguns docentes ao novo processo de ensino. 

Desse modo, pelas razões já mencionadas, o processo de ensino e aprendizagem 

mediante o ensino remoto pode ser comprometido, haja vista situações diversas, tais como: 

professores e alunos desmotivados, atividades sem ativa participação discente, advindas de 

cópias da internet, pais confusos fazendo às vezes do professor e, por conseguinte, uma evasão 

sem precedentes por que passa as instituições públicas no país.  

Quando se percebeu o porvir, os problemas decorrentes da crise sanitária e econômica 

do último ano se avolumavam, a gestão pública do município de Nazarezinho precisou 

urgentemente controlar a evasão escolar. Como alternativa de intervenção, lançou ações 

improvisadas de chamamento aos que haviam abandonado a escola, ou deixado de fazer as 

últimas atividades, para que realizassem pelo menos uma das disponibilizadas, para assim 

progredir de ano e dar sequência aos estudos. 

A medida não logrou o êxito esperado, visto que a evasão apresentada no município 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

    
 

    

mostrava-se preocupante, fato que sinalizava soluções mais assertivas que levassem em conta 

aspectos do contexto da educação atípico vivenciado no momento em virtude da pandemia. 

Pereira (2019) corrobora esse entendimento ao defender que é necessário promover uma ação 

imediata para resgatar nossos educados para salas de aula, fazendo estudarem com prazer e 

alegria. 

Com efeito, se havia um cenário de crise na educação que antecede a crise sanitária, é 

imprescindível em situação singular que as instituições envidem esforços para atenuar a 

gravidade dos problemas, como reiteram Linhares; Enumo (2020, p. 5). 

 
Além das grandes perdas do processo de aprendizagem formal, as crianças estão sendo 

privadas da necessária socialização com os pares, em que ocorrem aprendizados 

significativos para o desenvolvimento humano, tais como: experiências lúdicas 

compartilhadas, que implica em interações proximais face a face; cooperação; 

convivência com as diferenças; compartilhamento de decisões; enfrentamento de 

desafios; negociação de conflitos; adiamento de gratificações; espera da sua vez; 

exercício controle de impulsos; entre outras habilidades. 

 

A partir dessa compreensão, a realidade vivenciada e os problemas destacados servem 

para redesenhar as práticas de ensino por meio das aulas remotas, procedimento que ainda se 

apresenta como a melhor alternativa no início de 2021, tendo em vista uma nova onda 

pandêmica de grande intensidade em Nazarezinho, um Município com menos de oito mil 

habitantes, que ainda adota o distanciamento social a única forma de conter o vírus mortal, 

levando a educação para um novo desafio e incertezas. 

 

CONCLUSÕES 

A pandemia fez a escola se reinventar e adotar novas metodologias de ensino e 

aprendizagem para continuar e, desse momento, surge o ensino remoto. 

Ainda que esforços tenham sido empreendidos pelas autoridades educacionais, a evasão 

se evidenciou como uma grande perda no contexto educacional, revelando a necessidade de se 

encontrar soluções para viabilizar ações de permanência e êxito de crianças e dos jovens na sala 

de aula remota. 

Em Nazarezinho, o Ensino Remoto com o uso do Whatsapp foi à alternativa encontrada, 

com a formação de grupos que passavam a funcionar como salas de aulas e as atividades 

enviadas eram devolvidas por meio de fotografias devidamente registradas. Já aqueles que não 

tinham equipamentos ou acesso a internet iam à escola buscar as atividades impressas. Em 

ambas as situações, é preciso (re)construções pedagógicas por parte da escola, espaços que 

medeiam os processos formativos para muito além do desafio de ensinar e aprender. 

Portanto, a experiência mostrou quanto à educação estava distante da tecnologia e os 

muitos impactos que ela pode causar, ao passo que se mostrava como única alternativa naquele 
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momento. E, entre erros e acertos, a educação não parou. 
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ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: RELATOS DE EXPERIÊNCIA EM UMA 

ESCOLA MUNICIPAL DE FORTALEZA-CE 

Claudia Regina Furlanetto1149; Laura Alves de Souza150; 
 

INTRODUÇÃO 

Como forma de prevenção ao contágio do Coronavírus mediante  a Pandemia de 

Covid-19, desde março de 2020 a educação escolar teve que buscar novas experiências, novas 

formas para dar significado à aprendizagem e às atividades escolares. Ao vivenciar essa 

realidade de adaptação das escolas ao ensino remoto em meio a uma crise sanitária, institucional 

e política, como bem exemplifica Citelli (2020), a sensação é a de trocar o pneu do automóvel 

com ele em movimento. Buscar saídas e soluções imediatas sem investimento adequado, sem 

conhecimento técnico e tecnologia suficientes. A falta de preparo e de suporte tecnológico da 

educação remota emergencial precarizada nos levou a uma necessidade de repensar a educação 

e a inserção da tecnologia como instrumento de aprendizagem. Nesse contexto, surgiu essa 

pesquisa com o objetivo de realizar uma sondagem para identificar as principais dificuldades 

dos professores durante o ensino remoto emergencial. 

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental César Cals de 

Oliveira Neto localizada no Conjunto Palmeiras, Distrito de Educação 6. A escola faz parte do 

complexo de escolas municipais da Prefeitura de Fortaleza, com gestão composta de diretora, 

coordenadoras e secretária, escolhidas por meio de seleção pública, onde é ofertado o ensino 

fundamental do 1º ao 5º ano, sendo dezoito turmas nos turnos manhã e tarde, 16 professores e 

511 alunos. A faixa etária atendida é de crianças de seis a onze anos, com alguns estudantes 

fora de faixa etária. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Eis a questão posta pela educação no período de Ensino Remoto Emergencial. É 

necessário conhecer a realidade para intervir nela. Nesse contexto, surge essa pesquisa 

procurando se situar na nova conjuntura permeada de perguntas e desafios. Propomos um 

questionário misto com questões fechadas e abertas indagando sobre o perfil docente, a 

comunicação com os alunos, as famílias e as instâncias mediadoras (Escola, Secretaria de 

Educação), as práticas pedagógicas, estratégias, mídias e ferramentas utilizadas no ensino 

remoto emergencial, principais dificuldades enfrentadas, apoio das instâncias mediadoras 

para formação continuada em novas tecnologias, aprendizagem discente e as perspectivas 
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para o pós-pandemia sobre a educação e o uso de novas tecnologias.  

O questionário foi construído pelo Google Forms e enviado para os professores pelo 

WhatsApp, ficou disponível nos meses de novembro e dezembro de 2020. A 

participação dos respondentes foi voluntária e anônima. Obtivemos resposta de 53% dos 

professores. Dentre os professores que responderam o questionário são 87,5% do gênero 

feminino e 12,5% do gênero masculino. Resumindo o perfil dos professores, maior parte são 

mulheres na faixa etária ente 39 e 50 anos, ou mais, com curso de graduação 

predominantemente em Pedagogia, tendo como maior formação Especialização na área da 

Educação. 

Perguntamos aos professores sobre a comunicação com os alunos, as famílias e as 

instâncias mediadoras. Para definir a categoria comunicação nesse contexto tomamos como 

referência dois autores. Freire (1984 e 1970) que a define como processo dialógico capaz de 

criar condições juntamente com o discente para que haja aprendizagem e produção do 

conhecimento. Referente à educação mediada por tecnologia, Citelli (2020), define a interface 

educação e comunicação como um imperativo da sociedade contemporânea, mas a educação 

deve ir além do universo mecanicista dos equipamentos utilizados. A utilização da tecnologia 

como um objeto reificado é um processo alienador.   

Conforme 87,5% dos professores a comunicação com os alunos está sendo boa, e 12,5% 

consideram-na ruim. A grande dificuldade está na falta de acesso por parte de muitos alunos e 

as devolutivas ficam a desejar. Os alunos interagem na medida do possíve mostram-se 

interessados, porém  não mantém contato com todos  e gostaria de ter a participação deles no 

horário que corresponde a cada turno. 

Sobre a prática pedagógica, indagamos sobre as principais estratégias, mídias e 

ferramentas utilizadas, o apoio para formação continuada, as dificuldades enfrentadas e a 

aprendizagem discente no ensino remoto emergencial. Para entendimento da categoria prática 

pedagógica, nos apropriamos da concepção de Franco (2016) em que a prática pedagógica é 

embasada por condicionantes éticos, nesse sentido não são apenas teorias, metodologias e 

didáticas, elas refletem a intencionalidade e a concepção de um projeto educativo. Para a autora, 

também está implícita a prática pedagógica em situações não planejadas e isso deve pressupor 

ação coletiva, dialógica e emancipatória entre professores e alunos. Quanto ao uso de 

ferramentas, todos os professores utilizaram  o Whatsapp com  o auxílio de, pelo menos, outra 

ferramenta, talvez por ser a forma de se comunicar mais simples e acessível a todos. Em seguida 

as ferramentas mais utilizadas foram o Google Meet e o Google Forms.  
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Em relação às principais estratégias utilizadas durante o ensino remoto emergencial eles 

responderam que utilizam materiais digitais via redes sociais, materiais disponíveis na 

Secretaria de Educação, vídeoaulas gravadas, envio de atividades impressas aos alunos, 

orientações às famílias e aulas síncronas (online). Os itens mais citados foram materiais digitais 

via redes sociais e materiais disponíveis na Secretaria de Educação. 

Sobre as dificuldades revelam falta de conhecimentos para utilização das mídias, 

falta de recursos materiais como acesso à internet, equipamentos, programas para edição, 

plataforma e estrutura para o melhor desenvolvimento do trabalho e das aulas. Pelas 

respostas analisadas, podemos sentir os desafios e as limitações do ensino remoto 

emergencial. Além disso os professores relatam também dificuldades de alguns alunos para 

ter acesso às aulas e responderem as tarefas. 

Contudo, quanto ao apoio da Escola e da Secretaria de Educação para formação 

continuada, 62,5% do professores consideram bom, 25% responderam que é ótimo e 12,5% 

acham que é ruim. Conforme justificativas “fazem o possível para atender a demanda, estão 

atentos para apoiar e oferecer o melhor e se dispõem a mostrar novas ferramentas e sugestões 

para esse período”, porém, também teve críticas que “o apoio é ruim e a sugestão é solicitor 

aos professores assuntos e metodologias mais enxutas, como apenas um relatório”. 

Sobre a aprendizagem discente durante o ensino remoto emergencial, 50% dos 

professores dizem que não sabem informar e 50% consideram que os alunos estão aprendendo 

menos. Os professores reforçaram que algumas crianças não têm acesso às redes, não têm 

oportunidades; alguns conteúdos sem dúvida ficaram prejudicados. 

Perguntamos aos professores quais são as perspectivas deles em relação ao período de 

pós-pandemia para a educação e para a utilização de novas tecnologias. No que concerne à 

educação, 87, 5 dos respondentes tiveram uma perspectiva positive e  12,5 % não acredita que 

haja mudanças  significativas. Quanto ao uso de novas tecnologias em sala de aula, também, 

87.5 acredita que as novas tecnologias em serão mais utilizads para melhoraar a apredizagem e 

12,5 % revela que o uso da tecnologia em sala de aula será apenas para economia dos recursos.   

 

CONCLUSÕES 

À guisa de conclusão, ratificamos que “o caminho se faz ao caminhar”.3 Conjunturas 

difíceis como a pandemia de Covid-19, com certeza trazem perdas e dificuldades, mas também 

possibilidades de aprendizagem, construção de novos caminhos. 

Na imprevisibilidade do “novo normal”, muitos pesquisadores apontam que um dos 

grandes legados da pandemia para a educação será o Ensino híbrido. Uma coisa é certa, para 
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alcançarmos esse patamar é necessário muito investimento e políticas públicas na área da 

educação. Letramento digital, formação continuada para uso das ferramentas e 

metodologias, curadoria de conteúdos, disponibilidade de plataformas e equipamentos, 

acesso igualitário para os estudantes, enfim, cidadania instrumental no uso das mídias 

como condição de participação social. 

A ciência tem cumprido o seu papel, mas o cenário político interno é desalentador. 

Ademais, há necessidade de uma reflexão crítica sobre a educação para além dos elementos 

maquínicos sob pena de redução a uma visão  mecanicista e alienadora. 
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PARTICIPAÇÃO NA PROSPOTA DE CORREÇÃO DE ATIVIDADE E 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM UMA TURMA DE DEPEDÊNCIA DO 

ENSINO MÉDIO INTEGRADO  
          

Ednaldo Severino da Silva151; José Carlos do Nascimento Silva152 

            

INTRODUÇÃO 

O Programa de Residência Pedagógica (PRP) é um projeto que proporciona aos 

licenciandos a oportunidade de vivenciarem, na prática, a vivência do professor por meio da 

regência. O presente trabalho consiste em um relato de experiência referente à participação dos 

bolsistas do PRP na correção da atividade e avaliação da aprendizagem de uma turma de 

dependência do Ensino Médio Integrado do IFRN – campus Canguaretama, contando com a 

colaboração do professor coordenador. Essa experiência foi importante para identificar o nível 

de aprendizagem dos alunos e inferir os motivos que os levam ao insucesso na área da 

matemática, sobretudo, devido à falta de compreensão e domínio do conteúdo ministrado, algo 

que se agravou em virtude da condição atual de ensino remoto que estamos vivendo. Com isso, 

o objetivo deste trabalho consiste em evidenciar a importância do erro e do conceito matemático 

no processo de aprendizagem da matemática a partir das correções realizadas nas atividades 

avaliativas. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Antes da descrição da experiência, mostra-se necessário destacar a colaboração do 

professor coordenador que apresentou uma proposta metodológica inovadora para trabalhar 

com a turma de dependência do EM integrado, constituída por testes de fixação e problemas 

abertos contemplando vários conteúdos matemáticos. A função de corrigir e avaliar foi 

atribuída aos regentes e, a princípio, não foi nada fácil porque era preciso sistematizar o plano 

de ensino de maneira diferente do habitual. Apesar disso, foi possível aprender como se 

comportar diante dessa nova realidade de ensino virtual buscando entender o conceito de 

interatividade e como proceder na prática com a ação de corrigir e avaliar a aprendizagem. 

Essa realização permitiu perceber que a avaliação é mais do que corrigir uma atividade 

ou um papel meramente composto por alguns contextos e textos. Impulsionou a analisar o 

espaço e o tempo do aluno, e mais, a não se limitar a uma única oportunidade para a resolução 

da atividade, mas a dar-lhe diferentes momentos e condições para essa resolução, o que pode 

propiciar avanços na aprendizagem e permitir melhores condições de avaliação mediante o 
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acompanhamento sistemático dessa aprendizagem. Para Freitas et al (2018, p. 8), “a avaliação 

trabalha juntamente com a ação de ensinar e de mediar o aprendizado”. Assim, pode-se entender 

que o processo de avaliação condiz com práticas de ensino quando permite revisão e reflexão 

sobre os erros cometidos. 

 Na experiência ora relatada, tomou-se o trabalho com o conteúdo de Equações do 2º 

grau, tendo como estratégia metodológica a análise sobre a identificação dos erros nas etapas 

resolutivas e a não compreensão dos conceitos básicos por parte dos alunos. Nesse caso, 

observou-se que a aprendizagem acontece quando os aprendizes percebem, em meio às suas 

construções, a ausência de algum elemento para fechar a resolução matemática. De acordo com 

Cury (2013), se o aluno sente que está faltando algum elemento matemático para completar a 

questão e não entende o erro, não consegue superar as suas dificuldades, o que o leva a copiar 

resoluções prontas. Esse fato foi notado quando, diante da correção das atividades propostas, 

percebeu-se que ao resolver expressões matemáticas, em vista das dificuldades enfrentadas, os 

alunos voltavam-se exatamente a copiarem a sequência dos cálculos sem compreenderem, de 

fato, o significado desses cálculos ou as propostas dos problemas. Nessa situação, entender o 

processo e discutir os erros mostram-se essenciais para se alcançar os resultados almejados.  

Ilustrando tais fatos, as figuras abaixo retratam exemplos desse contexto. 

 
Figura 01: Atividade 16 sobre Equação do 2º Grau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria (2021). 

 

 

A figura 1 mostra o erro relacionado à falta de entendimento do conceito e de 

concepção sobre a ideia de Equação do 2º Grau. Nessa situação, pode ser que as dificuldades 

de compreensão e interpretação do problema proposto não seja a ausência de conhecimento, 

mas o fato da aluna não estar habituada com questões contextualizadas, o que leva ao erro 

(VALE ET AL, 2011). Ou seja, o uso do conhecimento fora de um contexto real, relacionado 

ao cotidiano da aluna, pode contribuir para que ela tenha uma interpretação equivocada e 

apresente uma resposta incoerente, como, por exemplo, que 42 + x = 70, sendo x = 28; ou ainda, 

 
 A este respeito, pode-se dizer que “na aprendizagem do tópico equações, os erros cometidos têm essencialmente 

a sua origem num obstáculo cognitivo e também na ausência de significado” (SOCAS, 1997, apud VALE, 2011) 
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que 2x = 6 sendo x = 3, o que não condiz com o problema. 

Conclui-se, a partir disso, que não só a concepção e o conceito matemático são aspectos 

que que podem induzir ao erro, mais também a forma como o problema é abordado. Desse 

modo, a proposta de um trabalho contínuo, com oportunidade para o aluno refazer sua atividade 

é uma forma de valorizar o seu tempo e espaço, permitindo-lhe aprender com os próprios erros.  

Para entender melhor a importância da aprendizagem a partir da (re)correção dos erros, 

pode-se tomar como base a figura abaixo. 

 

Figura 02: Atividade 16 refeita. 

Fonte: Própria (2021). 

 

Na imagem consta o resultado da questão após a aluna ter refeito a atividade. É possível 

observar que ao refazer, ela corrigiu os erros cometidos anteriormente e alcançou a resolução 

correta. Neste processo, precisou lembrar do conceito e da concepção de Equação do 2º Grau. 

Apesar disso, nota-se ainda uma dificuldade diante da necessidade de interpretar o problema e 

encontrar uma resposta final de acordo com a proposta apresentada. Em relação ao sinal, a aluna 

comete um erro na seguinte representação algébrica: ∆= −1402 → ∆= −19.600 + 1764 = - 

12.544. Depois corrige ao fazer a relação para encontrar os valores das raízes. 

O ponto positivo, nesse cenário, é que mediante a possibilidade de refazer a atividade, 

deu-se também a oportunidade de a aluna revisar o conteúdo e os conhecimentos já adquiridos, 

alcançando a construção de uma aprendizagem significativa. Segundo Vale (2011, p. 5) “o erro 

também pode ser visto como resultante da presença de um processo cognitivo inadequado e não 

somente da falta de conhecimentos específicos ou de uma falta de atenção”. Sendo assim, a 

forma como a aluna viu os conceitos e as concepções pode ser um dos fatores responsáveis pela 

dificuldade em relacionar os conhecimentos que já possui com o contexto real, levando-a à 

perda de concentração e, consequentemente, à frustação e ao acometimento dos erros.  

 
 Os erros de aprendizagem em Matemática devem-se a dificuldades que podem ser agrupar em três categorias: 

(A) erros com origem num obstáculo cognitivo; (B) erros com origem na ausência de significado; e (C) erros com 

origem em atitudes afetivas e emocionais face à Matemática (SOCAS, 1997, apud VALE, 2011) 
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CONCLUSÕES 

Em vista da produção apresentada, pode-se considerar que o uso do erro como 

mecanismo de aprendizagem se mostrou eficiente, permitindo aos alunos aprenderem 

significativamente com a reflexão sobre e correção dos próprios erros. Ainda assim, observou-

se que a compreensão de conceito, enquanto uma das causas responsáveis pela constância de 

erros, constitui-se como dificuldade que precisa ser sanada.   

De modo geral, importa dizer que a experiência de vivenciar na prática o trabalho 

docente, mediante o processo de avaliação e correção de atividades, sobretudo, no momento de 

ensino remoto, deixa como legado uma base formativa de extrema relevância para os futuros 

professores, marcada pela necessidade de se refletir e se reinventar pedagógica e 

metodologicamente para a prática do ensino da matemática. 
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O ENSINO DE QUÍMICA NA MODALIDADE DE EDUÇÃO REMOTA: UM RELATO 

DE EXPERIÊNCIA DE BOLSISTAS DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

 
Lucas Cabral Rocha153; Tatiane Fonseca de Melo154; Diogo Pereira Bezerra155 

            

INTRODUÇÃO 

A vivência profissional, nos cursos de licenciatura, é alvo de discussões para que haja o 

melhor preparo dos futuros profissionais da educação. Tratar de uma matéria complexa e cheia de 

preconceitos como a Química é desafiador para qualquer profissional inexperiente, que tenha seu 

início de carreira em escolas de estrutura precária e escassez de recursos. Assim, a prática 

profissional dentro das instituições de ensino é de suma importância para a melhor formação dos 

futuros docentes. 

O Programa Residência Pedagógica (PRP), promovido pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), propõe inserir alunos da licenciatura no 

mundo profissional. A inserção de alunos da graduação do curso de professores, na prática 

profissional, tendo em vista o cenário pandêmico vivido devido ao COVID-19, abre portas para 

um novo mundo (um mundo digital que traz novas problemáticas e desafios, para professores, 

alunos e instituições de ensino que não estavam preparados, tendo que assumir o ensino remoto 

emergencial, como forma de manter ativas as práticas docentes). 

O ensino remoto já é visto em situações de EAD, mas o caráter emergencial o destaca desta 

modalidade, por haver uma migração rápida para o mundo virtual de todo o corpo estudantil, 

agravando problemas já existentes e aflorando outros novos. Assim, o presente relato tem como 

objetivo tratar das experiências vividas por alunos bolsistas do Programa Residência Pedagógica, 

abordando as práticas utilizadas nas aulas do ensino remoto emergencial, para o ensino de Química 

I, mais especificamente a Introdução à Química Orgânica (ALVES, 2020; RUSCHEL et al., 2020). 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O Programa Residência Pedagógica (PRP) faz parte das ações que integram a Política 

Nacional de Formação de Professores e objetiva aperfeiçoar a prática dos docentes em formação 

a partir de sua inserção no âmbito de escolas da educação básica. Os bolsistas desse Programa 
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atuam sob supervisão de um professor orientador da instituição onde cursa a licenciatura e de um 

professor preceptor da escola contemplada com as ações do Residência Pedagógica. 

Com início na segunda metade de 2020, as atividades de regência desenvolvidas pelos 

alunos da segunda metade do curso de Licenciatura em Química, contemplados pelo PRP, tiveram 

caráter exclusivamente remoto, tendo em vista o cenário pandêmico que assola os países desde 

março do referido ano até o momento atual. Sob essa perspectiva, foram necessárias modificações 

no processo de ensino, a fim de sanar os desafios impostos pela adequação à modalidade de 

educação remota emergencial. 

As atividades a que se referem esse relato foram desenvolvidas durante o quarto módulo 

referente ao ano letivo de 2020, na disciplina de Química I, em uma turma do Ensino Médio da 

Modalidade Integrada do curso Técnico em Agroecologia, no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Ipanguaçu. As aulas ocorreram através da 

plataforma Google Meet® de reuniões on-line, e o professor, com auxílio de quatro alunos 

residentes, realizou a apresentação dos conteúdos de Química Orgânica, a saber: Hidrocarbonetos, 

Funções Oxigenadas, Funções Nitrogenadas e Isomeria. Nas primeiras aulas, utilizando 

apresentações em slides para abordagem dos conceitos, foi observado um distanciamento do 

público discente, ou seja, além da “falta de contato” no processo educativo, proporcionada pelo 

ensino remoto emergencial, percebeu-se que os alunos apresentavam certa relutância em participar 

das aulas síncronas interagindo com o professor e os bolsistas do PRP. Por esse motivo, nas aulas 

seguintes, após a apresentação dos conceitos pelo professor, os bolsistas do Programa se 

encarregaram de promover discussões gerais e fazer questionamentos individuais (por ordem 

aleatória da chamada) sobre os tipos de ligações que os compostos orgânicos possuem, como suas 

estruturas interferem nas propriedades das substâncias como o álcool em gel, por exemplo, que 

ganhou ainda mais importância no cenário atual. Com a utilização dessa prática, os educandos 

passaram a estar mais atentos aos momentos síncronos, visto que poderiam ser questionados e a 

resposta correta viria da sua atenção e compreensão da aula. 

Além da apresentação de slides com o conteúdo, também foram utilizados quadro e pincel, 

principalmente para apresentar as estruturas químicas das substâncias. Apesar de ser possível 

realizar esse tipo de apresentação utilizando mesa digitalizadora e outros recursos tecnológicos, a 

utilização do “método tradicional” foi preferida nesse caso, pois além da facilidade, visto que o 

professor da disciplina contava com espaço adequado em sua residência para realização dessa 

prática, essa foi uma forma de “levar a sala de aula” até os alunos, retratando o ambiente no qual 

estavam habituados. Assim, principalmente durante o estudo do conteúdo de Isomeria, o professor 
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utilizou esse método para demonstrar estruturas/ligações entre os átomos e explicar conceitos; 

enquanto aos residentes, coube trazer aplicações práticas sobre o conteúdo estudado, a fim de 

estabelecer elos entre o conhecimento científico e o cotidiano dos alunos; além de propor, junto 

ao professor, a resolução de listas de exercícios e atividades assíncronas semanalmente, para 

fixação da aprendizagem. 

Através dessas adaptações, observou-se que, já durante a terceira semana do módulo, 

grande parte dos educandos passou a intervir durante as aulas e trazer reflexões, observações e 

vivências pessoais com relação direta aos conteúdos químicos, além de tirar dúvidas e realizar as 

atividades propostas satisfatoriamente. Isso confirma não só a importância em aproximar o 

conteúdo escolar da realidade dos alunos, mas também a necessidade contínua de aperfeiçoamento 

da prática docente. 

O primeiro, porque a Química é uma disciplina abstrata e, portanto, é importante aliá-la ao 

cotidiano do aluno para estabelecer elos de significância, bem como buscar metodologias que 

motivem a aprendizagem e promovam o interesse, de modo a demonstrar porque a compreensão 

de certos conteúdos se faz necessária e que implicações trazem à sua realidade (GARCIA; 

PEREIRA; FIALHO, 2017). E o segundo, porque a necessidade de aperfeiçoamento da prática 

docente é realidade já comum no âmbito da educação presencial, de modo que na modalidade de 

ensino remoto emergencial, essa questão ganha ainda mais importância, tendo em vista diferentes 

realidades as quais os educandos estão submetidos no âmbito de suas residências, muitas vezes 

sem local adequado para estudo ou estímulo necessário para a continuidade de suas atividades 

acadêmicas. 

Na verdade, a modalidade de ensino remoto traz a facilidade de acesso ao local de aula e a 

possibilidade de associação desse momento à realização de outras atividades, entretanto, requer do 

aluno autonomia para realizar seus estudos, apresentando um obstáculo para os que não possuem 

motivação e acesso adequado às ferramentas para utilização dos ambientes virtuais, o que pode 

desestimular o aluno e torná-lo apenas um “cumpridor de tarefas” sem aprendizado. Aliado a isso, 

a execução de tarefas as quais não se tem a compreensão necessária, assim como “a ausência de 

contato com colegas e professores provocam a sensação de solidão no estudo” (CAPELETTI, 

2014, p. 8).  

Portanto, a necessidade de adaptações e os desafios impostos pelo cenário do ensino remoto 

se caracterizam como determinantes ao aperfeiçoamento da prática de professores e docentes em 

formação, tendo em vista ser preciso rever os conteúdos e as metodologias estudadas ao longo da 

formação inicial e adaptá-las para o contexto educacional de ensino remoto adotado. Mais que 
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isso, ao fim do período de regência na turma, foi observado um amadurecimento coletivo de 

professores, residentes e alunos, em colaboração para atingir os objetivos de aprendizagem apesar 

dos desafios impostos pelo ensino remoto emergencial. 

CONCLUSÕES 

A experiência proporcionada pelo PRP traz muitas questões à tona, que não são vistas, 

quando se estuda a teoria em sala de aula. Poder aplicar as metodologias estudadas e pôr em prática 

as estratégias didáticas abordadas na licenciatura é, sem dúvidas, relevante para a capacitação 

profissional. Contudo, é expressiva a negligência do preparo de professores para o mundo virtual 

da educação, que se tornou uma realidade permanente no ambiente escolar. 

Poder atuar em uma situação de ensino remoto é desafiador, por se tratar de um contexto 

novo e de difícil progresso. A falta de estrutura para receber essa nova modalidade de ensino reflete 

muito na qualidade da educação que pode ser ofertado para os alunos. Assim como a falta de 

preparo dos docentes para o domínio desse espaço digital, cada aula se torna um aprendizado para 

ambas as partes, professor e aluno. Tornou-se um desafio para os alunos serem autônomos em seus 

estudos; e uma corrida para os docentes em procurar, testar e pôr em prática metodologias que se 

adequam a esse formato da educação trazido à tona pelo período de pandemia. 
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(RE)SIGNIFICANDO PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO REMOTO 

EMERGENCIAL: O CASO DA DISCIPLINA DE MÉTODOS E TÉCNICAS DE 

PESQUISA. 
          

Thaís Reis de Assis 156 

           

INTRODUÇÃO 

Em março de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou estado de pandemia 

em decorrência do novo coronavírus. Para tentar minimizar os impactos da COVID-19  algumas 

práticas passaram a ser adotadas, como por exemplo, o distanciamento e/ou isolamento social e a 

proibição de aglomerações fatores estes que  impactaram diretamente no cotidiano da população. 

Neste relato, nos deteremos ao ocorrido no que tange as instituições de ensino, cujas as atividades 

presenciais, em sua maioria, no Brasil,  foram suspensas na segunda quinzena de março de 2020. 

O olhar volta-se ao entendimento deste panorama em um caso específico.  

No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sudeste de Minas Gerais as 

atividades presenciais foram suspensas por tempo indeterminado à partir de 17 de março de 2020 

através da Portaria nº 216. Num primeiro momento houve a opção pela suspensão do calendário 

letivo, sendo o mesmo retomado remotamente em 21 de setembro de 2020. A exposição a seguir 

traz o relato sobre a experiência da oferta remota da  disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa 

para duas turmas do 1º ano do Curso Técnico Integrado em Agroecologia do IF Sudeste de MG – 

Campus Muriaé. Trata-se de um compartilhamento de práticas, ideias, reflexões e percepções de 

uma docente sobre  os desafios enfretandos diante deste panorama.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A organização e sistematização da disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa tomou 

como base três pilares: o público-alvo (alunos do 1º ano do curso Técnico Integrado), as 

ferramentas disponibilizadas pelo SIGAA (ambiente virtual de aprendizagem oficial do IF Sudeste 

MG),  a possibilidade de outras ferramentas que se adequassem ao proposto e pudessem ser 

utilizadas de forma gratuita auxiliando no processo de interação entre professora e alunos.  

As atividades aconteceram em momentos síncronos e assíncronos. De acordo com o 

Regulamento do ERE do IF Sudeste MG os momentos síncronos poderiam compreender no 

máximo 25% da carga horária da disciplina. No caso em questão eles se materializaram em 

encontros quinzenais, via Google Meet, com duração de 30 minutos. Os encontros foram todos 
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mailto:thais.assis@ifsudestemg.edu.br


II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

    
 

    

gravados e disponibilizados posteriomente no SIGAA tendo em vista não haver obrigatoriedade 

da participação dos alunos nestes momentos. Cabe destacar ainda que houveram plantões tira-

dúvidas utilizando tanto o Google Meet  como o Whatsapp.  

Já as atividades assíncronas se concentraram no SIGAA que foi utilizado como canal 

oficial para disponibilização do conteúdo e das atividades avaliativas. No caso em questão, a cada 

semana era criado um novo ‘tópico de aula’contendo: breve um resumo com as orientações 

necessárias para compreensão do que estava sendo proposto para aquela unidade, textos base, 

videoaula e atividade avaliativa. A sistematização destas informações foi feita com linguagem 

clara e objetiva, destacando em amarelo os pontos importantes e sempre associando o que esta 

exposto a uma imagem ilustrativa.  

Por se tratar de uma disciplina cujo conteúdo é mais comum em cursos de graduação, a 

ideia foi trabalhar com os alunos uma iniciação ao pensamento científico proporcionando uma 

visão crítica sobre o que é ciência e sua importância. Para isto, foram apresentandos os tipos de 

conhecimento científico, mecanismos de busca acadêmica confiáveis, estrutura de documentos 

científicos, debatido plágio e como referenciar trabalhos acadêmicos e os meios de se formatar 

trabalhos conforme a ABNT. Ainda debateu-se o que é uma pesquisa, tipos e técnicas de pesquisa 

com ênfase no questionário.  

Para que todo este conteúdo pudesse ser transmitido e assimilado pelos alunos a professora 

produziu semanalmente videoaulas sobre as temáticas acima citadas utilizando para tal o 

Powerpoint, o editor de vídeos Active Presenter e a disponibilização dos mesmo no Youtube para 

posterior postagem no SIGAA. Os vídeos tinham duração máxima de 20 minutos e foram uma 

estratégia avaliada como eficiente tendo em vista que os alunos passavam a ter, apesar do ERE,  

contato com a professora da disciplina,  o conteúdo era  adaptado ao universo das turmas 

(complexidade e linguagem) e ficava disponível para acesso de acordo com a necessidade do 

discente. Ao todo foram produzidas 17 videoaulas contemplando a explanação teórica do conteúdo 

e tutoriais como, por exemplo, formatação de textos via Word / Google Docs, como realizar buscas 

em sites confiáveis e a criação de questionários/análise de dados através do Google Forms.   

Para cada videoaula era proposta uma atividade avaliativa, tendo em vista que no IF 

Sudeste MG a frequência do aluno no ERE é computada mediante a entrega das tarefas. Para a 

criação destas atividades, as funcionalidades oferecidas pelo SIGAA foram de extrema relevância. 

No caso, foram adotadas a entrega de tarefas quando era solicitado atividades discursivas mais 

longas e os questionários (com no máximo 5 questões) para exercícios envolvendo questões 

fechadas e abertas com respostas curtas. Estas atividades ficavam disponíveis por um período 
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mínimo de 10 dias e se deram ora individualmente ora em grupo. No decorrer da disciplina a 

professora também fez uso do kahoot em encontros síncronos visando averiguar o entedimento do 

aluno ao conteúdo que foi exposto naquela aula. Ainda foi pedido aos alunos que formatassem 

texto no Google Docs e produzissem um questionário no Googleforms  com base em tema de 

pesquisa definido pelos grupos.  

A parte assíncrona da disciplina foi avaliada positivamente pelos discentes e pela 

professora. Os vídeos postados foram acessados com frequência (fato este observado pelo número 

de acessos ao conteúdo no Youtube) e na avaliação das atividades semanais. Os conteúdos 

assíncronos permitiram maior autonomia do aluno na organização de sua rotina escolar (tendo em 

vista a necessidade de divisão de um mesmo equipamentos entre os membros da família),  acesso 

ilimitado a explanação feita pela professora e a adequação do tempo de aprendizagem ao ritmo do 

discente.   

Observou-se que os encontros síncronos não foram uma estratégia eficiente para contato 

com os alunos. Apesar de serem motivados a estarem presentes, sobretudo para esclarecimento de 

possíveis dúvidas, uma minoria participava (apenas 10%). Neste contexto, o Whatsapp foi uma 

ferramenta de suma importância tendo em vista que através dela os alunos expunham, de forma 

particular à professora,  suas principais dúvidas quanto ao conteúdo da disciplina e  a realização 

das atividades. A troca de mensagens de texto e aúdio, envio de documentos,  fotos das telas dos 

computadores e prints das atividades via whatsapp foi um recurso primordial tendo em vista a 

rapidez com qual as informações alcançaram ao público alvo e a familiaridade/costume dos alunos 

com o uso desta ferramenta.  

Cabe destacar, que no primeiro trimestre de ERE, notou-se que uma quantidade 

significativa de alunos não estava entregando as atividades avaliativas e/ou acessando o SIGAA. 

Tal situação teve uma significativa melhora na medida em que os recursos para aquisição de 

equipamentos e contratação de serviço de internet foram sendo liberados para os alunos e as 

proposições do Projeto Reencontro (iniciativa institucional para retomada das atividades como 

qualidade e segurança) foram sendo colocadas em prática. Para se ter uma ideia, na disciplina de 

Métodos e Técnicas de Pesquisa dos 77 alunos matriculados, apenas dois desistiram do curso. Um 

possível indicativo de como as políticas de assistência estudantil e o Projeto Reencontro 

conseguiram incluir aqueles que não possuíam condições mínimas de acesso e permanência no 

ERE. 
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CONCLUSÕES 

No caso apresentado, observou -se que as Políticas de Assistência Estudantil foram 

essenciais na garantia da permanência do aluno ao lhe possibilitar os mecanismos necessários para 

o ERE. Notou-se que os recursos assíncronos foram utilizados com mais frequência pelos discentes 

que não se sentiram motivados a participar de encontros síncronos quinzenais. Viu-se ainda que 

ferramentas não pensadas para uso educativo como o Google Meet, Google forms, Google docs, 

Whatsapp  foram essenciais para fomentar o processo de ensino aprendizagem no contexto 

exposto.  
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O ENSINO REMOTO E A INTERDISCIPLINARIDADE: DIALOGANDO COM A 

BIOLOGIA, A QUÍMICA E A FÍSICA 
          

Luara Musse de Oliveira
157

; Sebastião Douglas Avelino Burgos
158

; Flávio Alípio Rodrigues Solano
159 

            

INTRODUÇÃO 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA, Campus Breves, 

vivencia grandes dificuldades no desenvolvimento do ensino remoto em tempos de pandemia. O 

ensino remoto foi adotado devido à pandemia da COVID-19, que impôs o distanciamento social 

para conter a disseminação e contágio pelo vírus. Entre as dificuldades enfrentadas pode-se 

destacar a inserção muito rápida ao ensino mediado pelas tecnologias da comunicação, migrando 

do ensino presencial para o remoto. A grande maioria dos professores não estava habituada a esta 

forma de ensinar e vivenciaram o grande desafio de adaptar conteúdos, metodologias e avaliações. 

Outro fator, refere-se à localização da instituição, que se encontra no coração da Floresta 

Amazônica, onde o sinal de internet não tem boa qualidade. Além disso, os alunos moram, na sua 

grande maioria, em comunidades ribeirinhas e têm o celular como única forma de acesso às aulas.  

Cientes desta realidade e da emergência na tomada de decisões, os professores das 

disciplinas de Biologia, Física e Química do Campus Breves/IFPA optaram por realizar as aulas 

em um único momento, em uma abordagem interdisplinar, com a promoção do diálogo entre os 

diferentes campos de conhecimentos. Assim, este relato de experiência tem por objetivo principal 

apresentar a metodologia adotada, fazendo reflexões sobre o exercício da produção do 

conhecimento e a eficácia do ensino remoto em locais de difícil acesso às tecnologias da 

comunicação. Para tanto, esta experiência aconteceu entre novembro de 2020 e março de 2021, 

com duas turmas do curso técnico em Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio e os professores 

responsáveis pelas disciplinas de Física, Química e Biologia. 

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O ensino remoto, durante a pandemia da COVID-19, levou os professores a adotarem 

diferentes formas de ensinar e avaliar, de modo a possibilitar a construção de conhecimentos, pelos 

alunos, de maneira eficaz e dinâmica.  A interdisciplinaridade foi uma das formas encontradas para 

que os conhecimentos pudessem ser compartilhados e os professores pudessem se permitir 

dialogar com os colegas, interagindo pelas plataformas de comunicação por vídeos (ALVES et. al. 
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2020; BESSA et. al. 2020; VEGA, et. al. 2020). 

Para Alves et. al. (2020, p. 190), a interdisciplinaridade “propõe que as relações entre a 

ciência, a tecnologia e a sociedade ocorram pela convergência entre as diferentes áreas do 

conhecimento”. Desta maneira, os professores de física, química e biologia ministraram suas aulas 

em conjunto, utilizaram as ferramentas tecnológicas disponíveis e trouxeram não apenas os 

conceitos de suas disciplinas, mas as relações destes com a ciência e com situações da rotina 

comum aos discentes. 

As aulas integradas foram planejadas para que um docente coordenasse o encontro e os 

outros dois fizessem suas contribuições de acordo com o planejamento, sempre fazendo o diálogo 

com situações da rotina diária dos discentes e com o contexto histórico.  

O primeiro passo para conseguir uma experiência positiva foi a comunicação entre os 

docentes das disciplinas e o engajamento desses nas propostas apresentadas. Cada docente 

apresentou seu conteúdo programático e apontou o que seria necessário ser trabalhado de maneira 

síncrona com a turma. Depois disso foi visto como cada conteúdo poderia entrar de maneira 

contextualizada e dialogada com as outras duas disciplinas. Por fim, os temas foram decididos e 

as aulas planejadas. Este planejamento remoto teve retorno positivo, uma vez que presencialmente 

havia a dificuldade de conseguir um horário livre comum entre os três docentes. 

Após este planejamento inicial, o processo de ensino-aprendizagem interdisciplinar foi 

iniciado. Os assuntos trabalhados em momentos síncronos foram: física, química e biologia como 

ciência; História, métodos e técnicas; Teorias sobre a origem da vida; Introdução à citologia 

(microscópio, lentes, células e outros); A composição química das células; Dinâmica Newtoniana. 

Dentro destes temas de aula, diversos assuntos foram contemplados, entre eles metabolismo 

energético, estudo dos líquidos, ligações e reações químicas, gravitação e outros. 

As aulas interdisciplinares foram planejadas e ministradas em conjunto. A primeira aula 

foi sobre “Ciência: história, métodos e técnicas”, onde os docentes explanaram a história e a 

importância da ciência, contextualizando com a pandemia do novo Coronavírus e com o 

negacionismo da ciência que estava em alta na mídia e nas redes sociais, fazendo os alunos 

pensarem criticamente na influência e na presença da ciência em seu dia a dia. 

Após este tema, foi trabalhada a origem da vida na Terra primitiva, um assunto que 

possibilitou, no contexto da física, que fossem discutidos a origem do universo e do sistema solar 

e os modelos do heliocentrismo e geocentrismo. Com o professor de química foi possível discutir 

a estrutura do átomo, suas ligações químicas e sua dinâmica ao longo da evolução. Por fim, a 

biologia trabalhou as teorias da origem da vida, trazendo as teorias de Oparin, Haldane e Miller e 
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as reações químicas e fenômenos físicos presentes. 

Ao longo da execução do planejamento integrado, enfrentaram-se dificuldades inerentes 

ao ensino remoto. Durante as aulas síncronas, a conexão com a internet foi interrompida ou perdeu 

qualidade por diversas vezes, por isso alguns dos discentes tiveram a aula interrompida ou não 

conseguiram estar presentes. Mesmo entre os professores, houve ocasiões em que o planejamento 

teve que ser adaptado de última hora devido à ausência de um colega por falta de internet. Estes 

problemas de ordem técnica foram suavizados com a gravação de todas as aulas e posterior 

disponibilização aos alunos através de link. 

Com essa experiência, foi possível perceber muitas vantagens em nossa forma de trabalho, 

entre elas: a possibilidade de retirar as dúvidas dos alunos com maior aprofundamento e a 

superação do excesso de compartimentos do saber científico. Em outras palavras, foi possível 

esticar os limites disciplinares. 

Pode ser considerado enquanto aspecto positivo deste trabalho o trato das questões 

polêmicas discutidas a nível nacional, mas que têm repercussões na vida dos alunos e são trazidas 

para sala de aula. Durante um momento síncrono, o professor de física foi surpreendido com uma 

pergunta carregada de ideologia político-partidária, ficando inicialmente sem reação, uma vez que 

não sabia como responder de forma neutra. A pergunta era no seguinte sentido: “não é errado uma 

empresa vender um produto hospitalar para o governo (vacina) e exigir em troca isenção total de 

responsabilidades sobre os efeitos colaterais adversos?”. Neste momento a professora de biologia 

teve sensibilidade para esclarecer ao aluno sobre os procedimentos, padronizados a nível mundial, 

concernentes à produção e aquisição de vacinas.  

As vacinas, assim como informações falsas espalhadas sobre a pandemia nas redes sociais, 

foram trazidas para dentro de sala de aula e conectaram a escola e a realidade do dia-a-dia dos 

alunos. Essas inserções de temas transdisciplinares fizeram parte de uma estratégia responsável 

por manter o interesse daqueles alunos que não tinham condições de comparecer a todas as aulas 

síncronas. Ainda que o estudante ficasse duas semanas sem comparecer às aulas, ele conseguia 

interagir, perguntar, refletir e aprender através das plataformas usadas. 

A avaliação dos alunos, realizada de maneira integrada e contínua, ainda está em 

andamento. A avaliação final das disciplinas está sendo realizada no formato de gincana online, 

com diversas tarefas de vídeo, desenho, música e outros. 

Os comentários dos alunos têm sido positivos, assim como a interação dos mesmos na sala 

virtual. Ao final das disciplinas será realizado um questionário com a turma para diagnosticar como 

os alunos se sentiram com essa experiência.  
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CONCLUSÕES 

Esta experiência com o ensino remoto transdisciplinar trouxe muito aprendizado para os 

docentes envolvidos, forçando-os a sair de sua zona de conforto. Constatamos, também 

empiricamente, que o ensino remoto inseriu uma realidade absolutamente nova ao processo de 

ensino-aprendizagem. As exposições orais dos professores, em parte, perderam espaço para 

discussões mais abrangentes e de maior interesse para os alunos. 

Já dos estudantes, partícipes fundamentais desse novo universo, entendemos que se deve 

exigir a capacidade de reflexão, pesquisa e trabalho em equipe, ou seja, o contrário do típico 

discente reprodutor de informações armazenadas ordenadamente.  

Enfrentamos dificuldades também relacionadas à capacidade de cada profissional adentrar 

ao campo de estudo dos colegas. Houve situações em que um docente não conseguiu interagir, 

uma vez que não via como contribuir com a aula do colega. Acredita-se que seja algo a ser 

trabalhado com leituras interdisciplinares. 

Por fim, esta foi uma experiência de interdisciplinaridade, que pode ser aprofundada e 

melhorada. O contexto da pandemia e do ensino remoto trouxe dificuldade, uma vez que a maioria 

da turma não tem acesso à internet de maneira satisfatória e constante.  

 

REFERÊNCIAS 

ALVES, J. N. et. al. (2020). Ciências na pandemia: uma proposta pedagógica que envolve 

interdisciplinaridade e contextualização. Revista Thema, 18(ESPECIAL), 184-203. 

https://doi.org/10.15536/thema.V18.Especial.2020.184-203.1850. 

 

BESSA, C. R. L. et al. Interdisciplinaridade no ensino médio integrado: considerações para uma 

formação omnilateral. Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica, [S.l.], v. 2, 

n. 19, p. 9496, abr. 2020. ISSN 2447-1801. Disponível em: 

<http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT/article/view/9496>. Acesso em: 02 mar. 2021.  

 

VEGA, A. P. V.; RIBEIRO, B. C.; PADOVA, L. C.; GHISLENI, T. S. Interdisciplinarity in 

production of educational content: the theory and practice relation. Research, Society and 

Development, [S. l.], v. 9, n. 1, p. e128911791, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i1.1791. Disponível 

em: https://www.rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/1791. Acesso em: 2 mar. 2021. 

 

 

 

 

 

 

http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT/article/view/9496


II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

    
 

    

 

MATEMARTE: APRENDENDO E ENSINANDO MATEMÁTICA NO 7º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL  
          

Maria do Desterro Gonçalves dos Santos160 

            

INTRODUÇÃO 

O componente curricular Matemática é visto por muitos como um vilão no processo 

educativo. Na instituição, aqui representada, as opiniões estão divididas, quanto à aceitação desta 

área do conhecimento. É comum encontrarmos alunos que se afeiçoam aos conteúdos de 

matemática, por terem construído competências e habilidades para efetuarem leituras, 

interpretações e resolução de diferentes situações do seu cotidiano ou acadêmico; outros 

consideram a disciplina e seus respectivos conteúdos um fardo. 

Esse contexto requer dos professores de Matemática formação inicial e continuada que os 

prepare para o exercício pedagógico, e que seja uma formação alicerçada não apenas em teorias, 

mas em reflexões da própria experiência, em que possam alinhar os procedimentos metodológicos 

ao contexto do piso da sala de aula; requer também domínio dos saberes da disciplina para que 

busquem com veemência encontrar caminhos que provoquem o interesse e a participação dos 

alunos nas atividades propostas, e os ajudem a construir conhecimentos para superarem a visão 

equivocada  acerca da disciplina. 

Em 2019, em uma escola da Rede Municipal de Ensino do Município de Carnaúba dos 

Dantas/RN, nos deparamos com uma turma de 7º ano, composta por 25 (vinte e cinco) alunos que 

apesentava baixo desempenho nos conteúdos de matemática. Dos 25 alunos, apenas 08 tinham 

habilidades de leitura, de interpretação, de produção textual e de domínio das 4 operações 

matemática; 05 têm laudo com deficiência; 05 são repetentes e 03 estão em avaliação médica. Este 

quadro refletia no comportamento dos alunos que se comportavam com inquietação no ambiente 

escolar, desmotivação e desinteresse pelas atividades propostas.  

Diante da situação apresentada, precisou-se refletir e buscar uma metodologia que 

permitisse continuar avançando com a minoria, ao mesmo tempo em que não excluíssem do 

processo os alunos com deficiência e dificuldades de aprendizagem. Foi assim que surgiu a ideia 

do Projeto Matemarte161, ocasião em que os alunos produziram, artesanalmente, jogos educativos 

que fomentou as ideias de leitura, de interpretação e de resoluções de questões matemáticas. 
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O Projeto foi desenvolvido nas aulas de Matemática e Arte, ministradas pela mesma 

professora. As atividades contaram com a participação de todos os alunos da turma. Para isso, 

foram divididos em 04 grupos, liderados por um dos seus componentes. Cada grupo recebeu a 

incumbência de criar uma ideia, que envolvesse a construção de um jogo que abordassem situações 

práticas de resolução das 4 operações e suas variantes. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A percepção de que seria necessário repensar as metodologias de ensino e de aprendizagem 

se deu a partir da aplicação do plano de aula que acornava-se no desenvolvimento da seguinte 

habilidade: (EF08MA03) Resolver e elaborar problemas de contagem cuja resolução envolva a 

aplicação do princípio multiplicativo162. 

Diante do que se propõe na habilidade destacada e da constatação de que 68% dos alunos 

da turma não dominavam a leitura, a interpretação e os cálculos matemáticos com as 4 operações, 

e que apresentavam dificuldades relevantes, mesmo na resolução de exercícios simples, 

desencadeando, assim, resultados insatisfatórios, bem como dispersão e desinteresse pelas 

atividades propostas, buscou-se recorrer a outros recursos metodológicos.  

Foi assim que surgiu o Projeto Matemarte, objetivando intercalar a ludicidade no processo 

de ensino e de aprendizagem para a integração e a atuação de todos os alunos como protagonistas 

do processo educativo, na construção de conhecimentos, e a amenização das dificuldades de 

aprendizagem, dispersão e desinteresse em sala de aula. 

Inicialmente, provocaram-se os alunos para que opinassem acerca do que deveríamos fazer 

para inclusão de todos nas atividades de sala de aula, pois, como bem destaca Pacifico (2017), é 

essencial respeitarmos os conhecimentos que as crianças possuem sobre a matemática; eles não 

são contextualizados, mas partem de um raciocínio próprio desenvolvido a partir de suas vivências.  

Muitas ideias exequíveis e não exequíveis foram apontadas pelos alunos. Em especial por 

aqueles que apresentavam espírito de liderança. Optamos pela ideia de agrupamentos. Em primeiro 

momento, o agrupamento seria para a resolução das atividades diárias. Em segundo, seria para 

desenvolver o Projeto Matemarte, que consistiu em dividir a turma em 4 grupos. Cada grupo teve 

a incumbência de planejar, construir e aplicar um jogo que trabalhasse as ideias de contagem 

envolvendo as 4 operações.  

 

 
162 HABILIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – 7º ANO. BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

(2018). 
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Durante as aulas de Matemática e aulas de Arte, que se somavam em 6 aulas semanais, os 

alunos se agrupavam e trabalhavam as suas ideias. Os materiais para confecção dos jogos foram 

trazidos parte pelos alunos, outros foram doados pela professora e outros pela escola. Os jogos 

foram assim denominados:  

• Tabuleiro da Corrida Matemática: associar o algarismo com a quantidade de 

unidades que ele representa; 

• Vire os números: resolução das 4 operações; 

• Junta palitos: associar o algarismo com a quantidade de unidades que ele representa; 

• Letras e imagens: associar a letra inicial da palavra com a quantidade de vezes que 

ela aparece no tapete de imagens. 

Após confecção dos jogos, os alunos fizeram, em sala de aula, a demonstração de como 

utilizar cada um deles. Percebendo que eles estavam muito envolvidos no projeto, foi proposto que 

fizessem a aplicação dos jogos para crianças de 5 e 6 anos que estivessem no processo de 

alfabetização. No entanto, deveriam adequar os jogos à linguagem desse público específico. 

Acredita-se, assim como destaca Silva e Kodama (2004), que um cuidado metodológico que o 

professor deve considerar antes de levar os jogos para a sala de aula é o de estudar previamente 

cada jogo, o que só é possível jogando. 

 Acordado com os alunos, solicitou-se da direção de uma escola da Rede Municipal o 

espaço para que os alunos do 7º ano apresentassem seus trabalhos. Dado o momento de interação 

com os alunos da Educação Infantil, percebeu-se que este momento foi muito significativo tanto 

para os alunos do 7º ano quanto para os alunos do nível V da Educação Infantil. 

 

CONCLUSÕES 

Imagem 1: Alunos do 7º ano trabalhando em grupos 

 

Fonte: Própria (2019). 
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O Projeto Matemarte foi desenvolvido no mês de agosto de 2019, teve a duração de 1 mês, 

sendo que o material produzido passou a ser recurso didático no restante do ano letivo. Sempre 

que nos deparávamos com a necessidade de tornar mais prático e claro um conteúdo, utilizávamos 

os jogos e criávamos novas variáveis. Nesse percurso o material passava por restauração, quando 

algum deles era danificado pelo uso constante.  

As primícias de trabalhos como estes estão em colocar o aluno como sujeito, capaz e 

responsável pela aprendizagem. As reflexões, tomadas de decisões e iniciativas aferidas pelos 

alunos pode nos parecer muito simples, mas para eles gerou muitos movimentos das estruturas 

cognitivas, fazendo-os perceber que os conteúdos de matemática podem ser ensinados e 

aprendidos de maneiras prática e divertida.  

O ato de aprender para ensinar foi o elemento motivador que desencadeou responsabilidade 

e compromisso aos alunos. Responsabilidade porque estava nas mãos deles a tarefa de repassar 

aquilo que tinha aprendido; e compromisso em alcançar o entendimento dos pequenos da Educação 

Infantil.  

Ao término do projeto, foi possível identificar mais integração da turma, mais dedicação e 

envolvimento dos alunos nos debates em sala de aula em torno dos conteúdos. O projeto 

pedagógico é um método simples e bastante conhecido pelos educadores, mas acredita-se que 

nenhum método deve ser descartável, e sim reutilizado sempre que necessário. O que traz 

resultados significativos é trazer o aluno para o planejamento, para a execução, para o 

monitoramento e para a avaliação de todo o processo de execução do projeto.  
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UTILIZAÇÃO DE SIMPÓSIO COMO INSTRUMENTO DIDÁTICO E ESTRATÉGICO 

DE ENSINO/APRENDIZAGEM 
          

Janicléia Pereira de Souza163; Jeniffer dos Santos Silva164; Andréia Amariz165 

            

INTRODUÇÃO 

A princípio, a educação consistia na transmissão de formas de ações que auxiliavam o 

homem a aproveitar-se da natureza e melhor conviver com seus semelhantes. Durante muito 

tempo, ela foi uma simples transmissão de experiências, que estava voltada mais para o passado 

do que para o presente e o futuro (JUSTINO 2011, p.30). 

O professor, quando tem uma boa didática em sala, sem dúvida está amparado no seu 

planejamento pela pesquisa e essa didática acontecerá de forma mais ampla pela utilização dos 

materiais didáticos (BORDINHÃO; SILVA, 2015). O planejamento faz com que as aulas sejam 

mais organizadas, e as atividades desenvolvidas na instituição tenham mais chance de sucesso. 

É notório que há um desafio para o ensino na contemporaneidade, uma vez que o processo 

ensino/aprendizagem está passando por diversas alterações, e os profissionais da área devem 

encontrar diversas maneiras para propiciar a melhor educação para os estudantes. Dessa maneira, 

os recursos didáticos, assim como os instrumentos, se tornam essenciais para facilitar esse processo 

de ensino. Hoje se observam metodologias que buscam tornar os alunos protagonistas das suas 

histórias, a exemplo da utilização de simpósios.  

O simpósio é uma reunião acadêmica em que se gera uma exposição relativamente mais 

aberta e mais acessível que uma aula teórica, sendo entendido como um tipo de reunião social em 

que diversos indivíduos se juntam para debater, conversar e trocar ideias sobre um tema 

previamente estabelecido (EDITORIAL QUECONCEITO, 2019). As discussões ocorrem de 

diversas maneiras, com utilização de oficinas e minicursos para os participantes. 

Hoje em dia esse conceito está relacionado quase exclusivamente com palestras 

acadêmicas, onde um ou vários especialistas expõem e desenvolvem teorias sobre diferentes 

temas, para um público previamente organizado e inscrito (EDITORIAL QUECONCEITO, 2019). 

Essa ferramenta é bem trabalhada nas Universidades, porém pode ser implementada também em 

instituições de ensino médio, por professores pesquisadores que encontraram uma maneira de 

utilizá-lo como instrumento didático, podendo ser visto como instrumento de ensino/aprendizagem 

pelo professor. 

 
163 Licenciatura em Ciências Biológicas, SEE-PE, profejani2004@gmail.com 
164 Licencianda em Geografia, UPE Campus Petrolina, jeniffer88216409@gmail.com 
165 Doutora, Universidade de Pernambuco, andreia.amariz@upe.br 
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Assim, o objetivo desse relato foi promover o ensino/aprendizagem através de um 

simpósio, ao retirar os alunos do seu ambiente rotineiro e levá-los a aprenderem de maneira 

dinâmica e diversificada. 

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O município de Salgueiro tem cerca de 60.930 habitantes, tem densidade demográfica de 

33,57 hab/Km², escolarização de 6 a 14 anos de 96,7% em 2010, fica localizado no interior do 

estado de Pernambuco, Região Nordeste do país. Pertence à Mesorregião do Sertão Pernambucano 

e à Microrregião de Salgueiro (IBGE, 2019). 

O local onde foi desenvolvido esse estudo foi a Escola de Referência em Ensino Médio 

Carlos Pena Filho, localizada no município de Salgueiro, Pernambuco. Essa escola tem cerca de 

375 alunos matriculados entre 1º ano, 2º ano e 3º ano. 

Segundo Brito et al., (2010) “A utilização de materiais e recursos didáticos diversificados 

vem se mostrando um caminho para se atingir as competências exigidas para o ensino”. Como 

ferramenta diversificada, para esse relato foi utilizado o Simpósio. 

O I Simpósio do Meio Ambiente: Redescobrindo a Caatinga, fez parte das atividades da 

Eletiva de Meio Ambiente: Redescobrindo a Caatinga. Esse evento veio para promover diversas 

discussões nos campos: ambiental, jurídico e sociocultural. Todas as discussões foram voltadas 

para os temas ligados ao Meio Ambiente, ao Bioma Caatinga, ao Semiárido e à população. 

O Simpósio contou com seis salas, cada sala com três minicursos que ocorreram durante o 

dia, com duração de 60 minutos cada, os minicursos tiveram temas variados, tais como: 

Arborização Urbana do Município; A Conquista e o Processo de Ocupação do Nordeste; Estudo 

do Bioma Caatinga com o Drone; O Uso sustentável do Bioma Caatinga; Flora da Caatinga; A 

importância da cobertura vegetal no processo de erosão e desertificação do solo; Legislação 

Ambiental com foco na preservação do Bioma Caatinga; Contação de história sobre a Chapada do 

Araripe; Mulheres Sertanejas; Os tipos de Solos do Bioma Caatinga; Energia Sustentável; Arte do 

Bioma Caatinga; Mudanças Climáticas no semiárido Nordestino; Fauna da Caatinga; 

Desenvolvimento Sustentável; Ecologia do Bioma Caatinga e os Biomas Brasileiros.O simpósio 

foi organizado durante a disciplina eletiva que trabalhava o meio ambiente e o bioma caatinga 

onde a professora responsável organizou os grupos para o desenvolvimento da atividade. 

Posteriormente foi feito uma parceria com outras instituições, tais como: Universidade de 

Pernambuco – UPE/Campus Petrolina, Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central – 

FACHUSC, e professores da própria instituição também foram convidados a ministrar minicursos 
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no simpósio.  

O evento também contou com a doação de sementes de plantas do Bioma Caatinga pelo 

Núcleo de Ecologia e Monitoramento Ambiental – NEMA/UNIVASF. Essas sementes foram 

entregues a cada convidado e a aproximadamente 200 participantes do evento. 

Os minicursos contribuíram com o desenvolvimento socioambiental e cultural dos alunos, 

elevando o conhecimento sobre diversas áreas no campo ambiental, social e jurídico, os estudantes 

puderam se inscrever nos minicursos que mais se enquadravam nas suas áreas de interesse. 

Levando os estudantes a refletirem sobre as problemáticas que ocorrem na sociedade em todos os 

contextos, sejam eles: ambientais, sociais ou jurídico.  

Segundo Bordinhão e Silva (2015) “A escola com incentivo democrático pode estreitar 

tanto sua conservação ambiental bem como sua filosofia para acolhimento de ideias e opiniões”. 

E um instrumento didático como o simpósio pode levar a essas discussões sobre os temas 

trabalhados nos minicursos, que estão voltados também a assuntos trabalhados em sala de aula nas 

disciplinas de Biologia, Geografia, História e Sociologia, construindo um conhecimento 

interdisciplinar com os estudantes. 

Além dos minicursos no I Simpósio do Meio Ambiente: Redescobrindo a Caatinga, 

também houve a abertura com a fala do Gestor da escola, a apresentação musical de uma aluna e 

dois professores da instituição, todos seguindo um estilo musical da cultura nordestina. 

A atividade também contou com a presença de artesãs da Casa da Cultura de Salgueiro, 

que trabalham com reciclagem e reutilização de materiais. O convite foi feito devido a 

representação da luta pela sobrevivência de mulheres artesãs do Nordeste, o que se tornou tema de 

um minicurso.  

Outra discussão que ocorreu no simpósio foi sobre o estudo do Bioma Caatinga com o uso 

de Drone, proporcionando uma variedade de imagem para ser utilizada em diversos trabalhos de 

Geoprocessamento, favorecendo o desenvolvimento de habilidades como resolução de problemas 

sejam eles de ordem ambiental, social, entre outros. Essa ferramenta pode unir o ensino e pesquisa 

com tecnologias, a fim de potencializar o conhecimento dos alunos e ainda incentivá-los a entrarem 

no mundo da pesquisa. 

 

CONCLUSÕES 

O simpósio potencializa o aprendizado dos estudantes por trazer bons resultados, quando 

é bem planejado e organizado. A participação dos estudantes nesse tipo de atividade traz 

conhecimento e contribui para o estabelecimento da interdisciplinaridade. 
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Além de abrir portas para outras discussões no âmbito das ciências sociais e naturais, as 

atividades realizadas no simpósio apresentam-se como instrumentos didáticos e estratégicos do 

Ensino/aprendizagem promissores para trabalhar assuntos relacionados a diversas áreas de 

conhecimento, dinamizando os conteúdos e proporcionando uma nova experiência de 

aprendizagem, mostrando que o conhecimento pode ser aprendido fora do seu ambiente rotineiro. 
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PROFESSORES QUE ENSINAM LÍNGUA ESTRANGEIRA NA MODALIDADE EAD 
          

Valdinéia Prates Ribeiro 166; Juliana Aparecida Gabriel 167; Raphael Melzer Vieira 168 

            

INTRODUÇÃO 

Este trabalho faz parte do relato de três Professores Especialistas no Ensino de Língua 

Estrangeira, que atuam e/ou atuaram na Educação à distância como Tutores no Ensino de Línguas. 

Nunca discutimos tanto a questão do Ensino Remoto como no último ano, a pandemia que 

atingiu o mundo em 2020 transformou drasticamente a prática pedagógica dos professores, 

comprovando que a educação deve proporcionar técnicas variadas de aprendizagem, que sem 

dúvida farão diferença em momentos como este.  

Sendo assim, a aprendizagem em ambientes virtuais se torna cada vez mais importante na 

sociedade moderna, e devemos compreender que estamos experimentando neste atual cenário o 

desafio que nos fez derrubar os muros físicos das Instituições de Ensino, como podemos observar 

nas falas de Kensky (2004, p. 101), “Espaços de Aprendizagem não mais restritos ao perímetro 

em que ocorra a relação fechada entre professores e alunos na sala de aula, mas abertos a todas as 

possibilidades e interações”. 

Entretanto, o professor deve ter um olhar atento em relação a essas interações, pois a 

influência que exerce sobre os estudantes é, muitas vezes, maior do que se imagina. Visto isso, 

segue o relato de experiência partindo da observação de perfis dos alunos com os quais já 

trabalhamos. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Como professores/tutores da modalidade EaD, muito se vê os alunos de língua estrangeira 

passando por dificuldades, tais como vergonha extrema de produzir textos (orais ou escritos) na 

LE, bloqueios oriundos de outras práticas anteriores para tentar aprender algum idioma, e etc. 

Tais dificuldades, na grande maioria das vezes, não surgem sem um devido motivo, mas 

sim em decorrência de fatos passados que afetaram o aluno durante alguma vivência relacionada 

ao idioma estrangeiro. Isso é descrito através da teoria de filtro afetivo, criada pelo linguista 

americano Stephen Krashen. Schütz (2019) afirma o seguinte: 

 
Com a hipótese Affective Filter, Krashen aborda variáveis de natureza afetiva do 

aprendiz que podem facilitar ou dificultar o aprendizado. Essas variáveis incluem: 
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motivação, autoconfiança, autoestima, ansiedade e características de personalidade. 

Aprendizes motivados, autoconfiantes, com elevada autoestima, baixa ansiedade e 

extrovertidos estão melhor equipados para assimilarem línguas estrangeiras. Pouca 

motivação, baixa autoconfiança e autoestima, ansiedade, excessivo perfeccionismo, 

introversão e inibição criam um bloqueio mental que dificulta ou até impede a 

assimilação. 

 

Ou seja, a partir de experiências traumáticas ou atividades, por exemplo, que não 

contribuam para o aluno introvertido ou com baixa autoestima se expressar efetivamente na língua, 

principalmente caso não receba algum tipo de parabenização, haverá um bloqueio do input cerebral 

que torna mais difícil a absorção de conteúdos relacionados a essa LE. 

O aluno desmotivado, então, continuará carregando essa marca ao longo do aprendizado 

de idiomas, acreditando na ideia de que é uma pessoa incapaz de aprender idiomas estrangeiros. 

Portanto, é necessário adotar outro olhar na hora de ensinar uma L2 para os estudantes. 

Como metodologia para trabalhar com esses alunos, é preciso que o professor adote o olhar 

de mediador e facilitador daquele processo, e não a posição de detentor do idioma, que sabe mais 

que seus alunos. Tal postura é intimidatória e afasta os alunos supracitados que passam por 

dificuldades de aprendizado. Por isso, o papel do professor/tutor é imprescindível no 

desenvolvimento cognitivo para aquisição de uma segunda língua. 

Um método bem simples de avaliar rapidamente os seus alunos e perceber de forma 

razoável o perfil de um modo geral da turma com a qual será trabalhado o idioma é realizando uma 

avaliação diagnóstica logo no início de vigência da disciplina. Através deste processo, é fácil 

perceber quais alunos têm mais desenvoltura para se expressar, quais são mais quietos e evitam 

serem chamados, etc. 

Após isso, é fundamental que o docente elabore planos de aula verossímeis à realidade de 

sua turma, considerando a individualidade dos alunos e de que forma pode trabalhar a fim de unir 

a turma mesmo com suas diferenças, fazendo com que andem em consonância com a matéria 

durante o período que estiverem trabalhando juntos, evitando que haja discentes com conteúdos 

atrasados ou que fiquem à iminência de uma reprovação, o que contribui ainda mais para evasões, 

perda de interesse pelo idioma/cultura, etc. 

 

CONCLUSÕES 

Isto posto, a Educação à Distância veio oportunizar o avanço do Ensino de Língua 

Estrangeira (LE) possibilitando o desenvolvimento das aprendizagens dos nossos estudantes, e 

para isso, é preciso que o professor compreenda o seu papel, que ele assuma a sua postura de 

facilitador, condutor, mediador desse conhecimento, levando em consideração que essa 

Modalidade de Ensino não permite uma prática pedagógica estática, ignorando as 
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individualidades. Sendo assim, é importante que o professor contemporâneo compreenda as 

diferentes metodologias utilizadas no Ensino de LE na modalidade a distância.  

Com isso, ensinar na modalidade EaD não é e nunca foi tarefa fácil para os professores que 

já possuem experiência, muito menos para os que não estão preparados para enfrentar este desafio. 

Portanto, acreditamos que este relato contribuirá para reflexões pertinentes ao Ensino de Língua 

Estrangeira, principalmente na Modalidade EaD. Filatro (2004, p. 10) nos traz relevantes 

contribuições em relação ao Ensino Remoto, um alerta para as mudanças em relação aos ambientes 

virtuais de aprendizagem. Para ele, “As características inerentes aos ambientes digitais (...) criam 

novos espaços de aprender e ensinar, incentivam o uso de diferentes formas de representação e de 

comunicação do pensamento e novas relações com o conhecimento”. 

Assim, faz-se necessário repensarmos a prática docente, uma vez que, nos últimos 20 anos 

temos visto um crescimento relevante em relação às tecnologias e consequentemente ao aumento 

às informações via internet, com isso, a Educação também sofreu mudanças que possibilitaram o 

acesso às redes digitais, proporcionando o aprendizado por meio dos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagens (AVA). Essa tecnologia deve e pode ser utilizada a favor do aluno que aprende 

Língua Estrangeira.  

Nesse sentido, Moran (2007, p. 164) nos revela que: 

 
As tecnologias são pontes que abrem a sala de aula para o mundo, que representam, 

medeiam o nosso conhecimento do mundo. São diferentes formas de representação da 

realidade, de forma mais abstrata ou concreta, mais estática ou dinâmica, mais linear ou 

paralela, mas todas elas, combinadas, integradas, possibilitam uma melhor apreensão da 

realidade e o desenvolvimento de todas as potencialidades do educando, dos diferentes 

tipos de inteligência, habilidades e atitudes. 

 

Com isso, observamos que Ensinar nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, tem a função 

de potencializar o desenvolvimento das habilidades dos nossos estudantes, bem como dos nossos 

professores que passam a refletir a maneira como ensinam os alunos do século XXI de forma mais 

humana e aproximada. Na maioria das vezes, o professor tende a ensinar da maneira como foi 

ensinado, entretanto, neste mundo pós-moderno, o professor de Língua Estrangeira que atua na 

Modalidade EaD não pode perpetuar suas técnicas, uma vez que a tecnologia muda rapidamente e 

cada ser humano tem suas próprias personalidades e backgrounds. 
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ADAPTAÇÕES NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPOS DE PANDEMIA 
          

Marley Costa da Silva169; Ana Paula Guimarães Daniel170 

            

INTRODUÇÃO 

 Difícil pensar em adaptações para a Educação Infantil, considerando o Ensino a Distância. 

Visto que, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), o 

Ensino Fundamental deve ser presencial. Portanto, a legislação não permite aulas a distância da 

educação infantil até o 9º ano. No entanto, foi necessário pensarmos em formas de manutenção 

das aulas para considerar o direito a educação escolar das nossas crianças previsto na Constituição 

Federal Brasileira de 1988, em seu artigo 208 (BRASIL, 1988). E entre tantos desafios, sabemos 

que a modalidade de Ensino a Distância não é tão simples para crianças tão pequenas que aprendem 

através das brincadeiras e interações entres seus colegas e professores (BRASIL, 2018). O presente 

relato tem por objetivo discorrer sobre as experiências e práticas educativas ocorridas, de março 

de 2020 a março de 2021, em formato remoto para Educação Infantil. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Minha atuação na Educação Infantil é desde 1995, logo, após terminar o magistério. No 

ano de 2009 conclui o Curso de Pedagogia e logo prestei o Concurso Público para cargos da Secretaria 

Municipal de Educação, na cidade de Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul. Em 2012 

iniciei o curso de Pós Graduação em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica ministrado pelo 

Centro Universitário Leonardo da Vinci e nessa trajetória estive atuando por 5 anos como 

professora efetiva da Rede Municipal de Ensino. Participei do processo seletivo para o cargo de 

Coordenadora e em 2018 assumi o cargo na Escola de Educação Infantil desta Rede, na qual estou 

atualmente.  

Nosso projeto de trabalho iniciou em fevereiro de 2020, com expectativas, sonhos, desejos, 

intenções, objetivos e muita vontade de que tudo desse certo. E deu! Embora não do jeito que 

sonhamos. O distanciamento físico do outro, passou a fazer parte de nossas vidas e nossos espaços 

de convivência foram as plataformas virtuais. Naquele início de pandemia, os desafios impostos 

estavam apenas começando. E como dar conta de trabalhar neste formato de ensino remoto, 

considerando os quatro Pilares da Educação, sendo eles fundamentais para o desenvolvimento das 

crianças. De acordo com Delors (2003), a educação precisa se organizar em torno de quatro pilares 
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do conhecimento para dar conta de suas missões. Conhecimentos estes que se complementam entre 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser. 

Foi então, que a escola parou (CAMPO GRANDE, 2020b). A parada trouxe a necessidade 

de muitas adaptações, dentre elas, o ensino remoto. O desafio foi encontrar uma forma de dar 

continuidade ao ensino-aprendizagem e manter o vínculo com as crianças e suas famílias, o que 

demandou a criação de algumas estratégias.  

O trabalho de formação com a equipe foi muito importante no desenvolvimento das ações 

neste momento inicial de pandemia, e possibilitou o acolhimento da equipe pedagógica e o 

desenvolvimento das estratégias de ensino, trazendo segurança e direcionamento à equipe 

(CAMPO GRANDE, 2020b). 

No ano de 2020 efetuamos o contato telefônico para sondagem das famílias e orientações 

das ações, bem como o cadastro dos endereços virtuais e confirmação de dados, os quais estão 

sendo utilizados até o presente momento. Criou-se a página da escola na rede social Facebook, na 

qual os professores, de forma organizada, compartilharam ricas experiencias para serem realizadas 

pelas crianças em suas casas. Além desta estratégia, os professores elaboraram cadernos de 

experiências, considerando a realidade das famílias e da instituição, que foram disponibilizados 

aos responsáveis pelas crianças.  

A SEMED (Secretaria Municipal de Educação) criou a TV Reme (canal 4.2 da TVE e 

Youtube), pensando na realidade de muitas famílias que não possuem pleno acesso à internet, 

celular ou computador. Canal este que disponibiliza a grade de programação de atividades 

escolares. 

O processo de Formação Continuada com os professores se deu por meio de encontros 

remotos, nos quais foi possível continuarmos com os estudos através de debates, discussões acerca 

de leituras e pesquisas, relatórios e atividades, que contribuíssem com nossas ações frente a esta 

nova realidade de ensino (CAMPO GRANDE, 2020b). 

Foi realizado, sob a orientação da SEMED, o Conselho de Classe, no qual toda equipe 

pedagógica da escola avaliou, em um encontro remoto, todo o trabalho que já vinha sendo 

realizado. Desta reflexão coletiva surgiu a necessidade de buscarmos outras formas de 

aproximação com as crianças e suas famílias e fortalecer esta interação. 

Como resultado, passamos a realizar encontros remotos entre professores, coordenação, 

crianças e responsáveis, utilizando a plataforma mais acessível a todos, de acordo com as famílias. 

Esses encontros se deram através de vídeo chamadas pelo aplicativo WhatsApp, com o objetivo de 

estreitar e fortalecer os laços com as famílias. Encerramos o ano de 2020 conscientes das limitações 
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enfrentadas no ensino remoto e na manutenção do vínculo entre a escola e família, mas também 

cientes da necessidade de buscar melhorias e outras estratégias de adaptação. 

O ano letivo de 2021 iniciou ainda com incerteza acerca do retorno das aulas presenciais, 

o que não ocorreu em nossa rede de ensino (CAMPO GRANDE, 2020b). Assim, fez-se necessário 

continuarmos com o desenvolvimento das atividades educativas de forma remota, mantendo a 

seriedade, o compromisso e a intencionalidade efetiva com o trabalho educacional para e com as 

crianças.  No entanto, além da manuntenção de ações realizadas no ano anterior, a criamos grupos 

de WhatsApp específicos de cada turma, nos quais os professores interagem constantemente com 

as crianças e suas famílias, compartilhando propostas de experiências, se colocando a disposição 

para auxiliar na realização das propostas dos cadernos, conversando e aprendendo juntos. Os 

grupos também favoreceram uma comunicação mais rápida de informes importantes pela direção 

e coordenação pedagógica. Com a criação dos grupos específicos de WhatsApp, foi possível dar 

continuidade aos encontros remotos através de vídeo chamadas com as famílias.  

Foi fundamental que a coordenação, direção e professores, agindo e pesando em conjunto, 

encontrassem uma forma de mobilizar o interesse das famílias pelas atividades não presenciais, 

pois, concluimos que não é possível definir o trabalho com as crianças sem conhecer e envolver 

aqueles com quem elas convivem.  

As possibilidades de trabalho e orientações para o desenvolvimento de ações na Educação 

Infantil nesse período de pandemia foi abordada por Lima (2020) ao ressaltar que “a pedagogia 

vem sendo revisitada e ressignificada durante a pandemia e, particularmente, a didática” (LIMA, 

2020, p.5) necessitando que a equipe pedagógica busque melhores formas de seguir em frente, em 

estudos constantes e também no aprimoramento ao utilizar as tecnologias e mídias sociais. E 

compreendermos esse momento como possiblidade de criar vínculos com as famílias, as crianças 

e compreender as suas realidades e contextualiza-las no processo educativo, conforme Fazenda 

(1994) aponta para a concepção de uma didática transformadora e interdisciplinar. 

 

CONCLUSÕES 

Uma vez que o panorama pandêmico segue demandando ações fisicamente distanciadas, 

considerando as diversas limitações para que o ensino remoto se efetive com qualidade, 

prosseguiremos com nossas ações virtuais interativas, com a manuntenção da autoavaliação dos 

trabalhos realizados. Seguimos com a certeza de que nada substitui o ensino presencial na 

Educação Infantil e com a incerteza da duração deste cenário remoto. 

Esse imprevisível, estranho e longo tempo vem nos exigindo agir com cautela, equilíbrio 
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emocional, resiliência e serenidade para lidar com as adversidades do momento. 

Nossa equipe segue esta caminhada em união, pois quando desenvolvemos projetos em 

conjunto com outras pessoas, podemos unir habilidades, competências e visões de mundo, 

construindo propostas muito mais ricas, porque plurais. 
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DA ORALIDADE PARA A SALA DE AULA: UMA EXPERIÊNCIA DE ESCRITA E 

REESCRITA DE LENDAS URBANAS REGIONAIS  
 

 Aline Patricia da Silva171; Wigna Thalissa Guerra172 

            

INTRODUÇÃO 

Este relato refere-se a um recorte da experiência desenvolvida na área das linguagens, 

dentro de um projeto de ensino que integrou as disciplinas língua portuguesa e língua inglesa nas 

turmas do 1º ano do curso Técnico de Nível Médio Integrado em Agropecuária do Campus Apodi 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte no ano de 2019.  

O estudo do gênero lenda, definida por Bayard (1957) como um produto inconsciente da 

imaginação popular no qual a figura de um herói reflete anseios coletivos, está previsto na ementa 

da disciplina Língua Portuguesa e Literatura Brasileira I, presente no Projeto Pedagógico do Curso 

de Agropecuária (2014), por isso, durante o planejamento coletivo das docentes do Núcleo de 

Linguagens e Códigos (NULIC/AP), identificou-se a proximidade temática da ideia inicial de 

trabalhar leitura e escrita a partir da textualização de narrativas consideradas lendas urbanas locais 

com o projeto de ensino sobre o Halloween elaborado na disciplina de língua inglesa.  

Após diálogos de alinhamento, definiu-se que o microprojeto sobre lendas urbanas, a ser 

desenvolvido nas aulas de língua materna ao longo de três meses, teria como culminância um 

momento de contação de histórias realizado em uma sala ornamentada pela própria turma no dia 

do evento alusivo ao Halloween, atividade que constituiu um dos passos da referida trilha de 

aprendizagem.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A contação de histórias, enquanto atividade discursiva natural em constante 

reconfiguração, devido a fatores histórico-sociais, não se mantém imune às interferências da 

informatização e da globalização em sua produção e circulação. Se por um lado é unanimidade 

que o conto oral é a gênese das narrativas contemporâneas e guarda estrita relação com outros 

gêneros secundários que exercem grande fascínio no público; por outro, lidamos com uma 

multiplicidade de vozes a adaptações que, somada às diversas formas de veiculação desses textos 

em diferentes suportes, podem dificultar a  identificação e valorização das histórias primeiras que 

congregam tradições, identidades e crenças locais.  
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Tais características, entendidas na perspectiva do Grupo de Nova Londres (GNL), quando 

lançam o texto-base da Pedagogia dos Multiletramentos, aponta que o “aumento da multiplicidade 

e integração de significantes modos de produção de sentido, em que o textual está também 

relacionado ao visual, ao áudio, espacial, comportamental e assim por diante. (...)” (NEW 

LONDON GROUP, 1996, p. 64). Mills (2006, p. 2), integrante do GNL, entende que  

 
(...) há um crescimento na pluralidade de formas textuais que são frequentemente 

multimodais, ou seja, que combinam palavras com modalidades visuais, auditivas, 

espaciais e gestuais para comunicar sentidos de maneira mais rica. (NEW LONDON 

GROUP, 1996, p. 64). Mills (2006, p. 2) 

 

Não por acaso, no momento inicial de conceituação, os discentes associaram as lendas  a 

histórias midiatizadas, que carregam em si tais aspectos multimodais e são, quase sempre, 

ambientadas em outras regiões e países e desvinculadas de aspectos locais e suas relações com o 

global, outro ponto caro ao Grupo de Nova Londres: a possibilidade de relação local-global e vice-

versa, considerando as diversidades em âmbito local e seu diálogo com aspectos de ordem global, 

tornando o estudo de tradições locais tão relevantes como o estudo de tradições que provém de 

outras localidades, tornando-as não excludentes, mas dialogando uma com a outra. Daí a relação 

feita entre lendas urbanas pertencentes à região dos alunos com uma tradição que não faz parte da 

cultura local, o Halloween.   

Por debruçar-se sobre narrativas do tipo lenda urbana, o microprojeto respaldou-se no 

conceito de gênero discursivo na perspectiva bakhtiniana. De acordo com Bakhtin (2003, p. 262), 

os gêneros discursivos são “tipos relativamente estáveis de enunciados”. Isso porque tais 

enunciados podem sofrer pequenas ou grandes mudanças, de acordo com o tempo e as 

necessidades da esfera de comunicação de que fazem parte. Há um século, por exemplo, a carta 

era o gênero utilizado para uma comunicação eficaz à distância. Hoje, apesar do gênero ainda 

existir, sua finalidade mudou com o passar do tempo e a chegada dos e-mails, chats, aplicativos e 

redes sociais. Bakhtin (2003) identifica, na constituição dos gêneros discursivos, três bases 

fundamentais: conteúdo temático, estilo e estrutura composicional.  

Quando falamos de lendas urbanas, temos um conteúdo temático geralmente relacionado a 

um fato por vezes absurdo, macabro, fantasioso, irreal. O estilo, segundo Bakhtin, pode revelar a 

individualidade do autor, suas escolhas lexicais, gramaticais. Dependendo do suporte em que as 

lendas são veiculadas (hoje a internet tem sido um dos meios mais utilizados para a propagação 

das lendas, apesar do caráter de contação de histórias num modelo tradicional), a estrutura 

composicional pode mudar, considerando aspectos multimodais anteriormente citados.  

As etapas de realização do microprojeto compreenderam as seguintes ações: revisão do 
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conceito de lenda tradicional; diferenciação entre lenda urbana e lenda folclórica; exercício grupal 

de leitura e reescrita dos desfechos de lendas da internet; levantamento de lendas e histórias locais; 

Cine Lenda Universal – exibição de episódio da série televisiva Supernatural sobre a lenda 

ocidental Bloody Mary (no Brasil, Loira do Banheiro); criação de esquema narrativo individual 

com os elementos constituintes das lendas urbanas; escrita da 1ª versão; revisão sobre elementos 

coesivos; planejamento do momento de contação no evento de Halloween e divisão das tarefas 

para organização do espaço; orientação individual para escrita da 2ª versão; realização de roda de 

contação de lendas urbanas em sala ornamentada durante o evento do Halloween; entrega da versão 

final das lendas.  

Destacou-se, nesse processo, o fato das principais alterações no conteúdo e na organização 

textual terem partido das próprias autoavaliações dos alunos, competência imprescindível à 

formação de  produtores de texto que considerem a coesão, a coerência e outros fatores como 

fundamentais à compreensão do leitor. Essa consciência é viabilizada pela oportunidade da 

reescrita, uma vez que nessa prática o aluno-autor 

tem oportunidade de conhecer as possibilidades interpretativas inerentes à sua produção, 

de colocar-se sob a perspectiva de leitura do outro e de analisar suas próprias escolhas 

num processo dialógico que concretiza, temporariamente, a dialogia implícita no texto 

escrito.  (GARCEZ, 1998, p. 124). 

CONCLUSÕES  

O projeto de leitura e escrita do gênero lenda urbana possibilitou aos alunos uma vivência 

reflexiva integrada às práticas discursivas e narrativas orais circulantes na Chapada do Apodi, além 

do reconhecimento da importância dessas histórias na construção da identidade regional. Em 

relação à prática docente, por sua vez, as atividades de planejamento, curadoria e elaboração de 

materiais revelou-se desafiadora, devido ao fato do gênero lenda urbana não pertencer ao grupo de 

narrativas tradicionalmente abordadas nas aulas de literatura e linguagens. 

No tocante às habilidades linguístico-discursivas, a dinamicidade das tarefas solicitadas e 

o acompanhamento individual mobilizaram o interesse dos alunos pelo processo de reescrita, no 

qual exercitaram o uso de estruturas frasais mais complexas e adotaram o hábito de pesquisar 

vocábulos de origem afro brasileira, indígena e estrangeira, além dos arcaísmos pertinentes à 

contação do passado. Além disso, os discentes demonstraram autonomia ao identificar relações de 

interdiscursividade e intertextualidade das histórias por eles recolhidas e/ou adaptadas com outros 

produtos culturais que também se constroem em tons de mistério, fantasia, suspense e/ou medo.  

Por fim – e não menos importante – ao longo de seu desenvolvimento, observou-se 

melhorias na integração entre os discentes e, consequentemente, na sua relação com as docentes 
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envolvidas no projeto. Apesar da solicitação inicial e dos atendimentos de orientação para reescrita 

terem sido individuais, houve discussão,  e partilha de opiniões e sugestões entre os leitores-

autores.  
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VAMOS BRINCAR COM NOSSA LÍNGUA? O USO DE JOGOS ESTRUTURADOS NO 

ENSINO E APRENDIZAGEM DOS ANOS INICIAIS 
          

Rafael Rossi de Sousa173 

            

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho versa sobre a apresentação de atividades lúdicas promovidas em turma 

de 5º ano do ensino fundamental da rede pública carioca na disciplina de língua portuguesa. A 

necessidade de tal discussão emerge de fatores relacionados ao neurodesenvolvimento e às 

habilidades sociocognitivas emergentes para a faixa etária, fazendo-se valer dos conteúdos 

curriculares para oportunizar práticas pedagógicas que possibilitem interações mais prazerosas e 

satisfatórias com os objetos de conhecimento. 

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

No percurso escolar, nota-se que, com o avançar dos anos de escolaridade, os aspectos 

lúdicos ocupam menor espaço nas discussões e nos fazeres pedagógicos, perdendo espaço para as 

complexificações curriculares e didáticas e seus desdobramentos, seja pela visão distorcida do 

lúdico enquanto algo sem objetivos, não intencional, seja pela preocupação no cumprimento dos 

extensos programas de curso em exíguos prazos estabelecidos pelos sistemas. Autores distintos, 

como Santos (1997), Kishimoto (2011) e Oliveira (1985), reafirmam a necessidade, a importância 

e as possibilidades com o fazer lúdico e suas implicações positivas nos processos de ensino e 

aprendizagem. 

A partir de avaliações diagnósticas e observações das mais variadas dentro de uma turma 

de 5º ano do ensino fundamental em uma escola da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, 

no complexo da Maré, ano letivo de 2019, constatou-se a necessidade de uma apresentação 

diferente dos conteúdos de língua portuguesa, que perpassasse também por procedimentos e 

atitudes positivas.  

Nas primeiras avaliações com a turma, houve a percepção de um número elevado de erros 

de escrita a partir da aplicação do Ditado Balanceado (MOOJEN, 2009). Em leitura, nos aspectos 

de fluência e compreensão, parte significativa dos alunos ainda possuíam dificuldades com a 

prosódia, sem entonação, desrespeito à pontuação e leituras arrastadas, além de não conseguirem 

recuperar elementos explícitos do que leram ou recontar a história progressivamente.  

Tendo em vista os resultados das avaliações e a análise das habilidades pedagógicas 
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previstas para o ano letivo, verificou-se a necessidade de um trabalho intensificado na área de 

língua portuguesa, embasando-se em Rotta (2016, p. 469) em que aponta que “a aprendizagem é 

definida como modificações no sistema nervoso central, mais ou menos permanentes, quando o 

indivíduo é submetido a estimulações e experiências de vida que serão traduzidas em modificações 

cerebrais”.  

Abriu-se mão, prioritariamente, de elementos explícitos em todas as atividades e, aplicação 

semanal de tarefas que envolvessem o estímulo de funções executivas, que, para Cypel (2016, p. 

392), se estruturam ao longo da vida de forma progressiva numa cadeia de complexidade. Para as 

atividades em sala, foram utilizados materiais disponíveis no mercado editorial, com fins de 

estimular os processos executivos de atenção, memória, linguagem, tomada de decisão, mudança 

de turno e criação. Estas atividades foram batizadas como “Revisitando memórias, escrevendo 

minha história”, pois, em conversa com os alunos, eles conseguiam identificar boa parte das tarefas 

como estimulantes e, que de certa forma, sabiam fazer (daí “Revisitando memórias”) e que eram 

importantes para seu desenvolvimento (“Escrevendo minha história”). 

Além dos jogos estruturados, houve a adaptação e a criação de jogos voltados ao ensino da 

língua, a partir das especificidades e das necessidades encontradas com o trabalho pedagógico e 

de aprendizagem. Num dos primeiros momentos observou-se grande euforia pelo jogo Imitatrix 

(Estrela). O conteúdo de trabalho era irregularidades de escrita, determinado a partir do ditado 

realizado. Então, o professor adaptou o jogo, no qual se apresentava, em pequenos grupos, um 

cartão com uma palavra dentro dos três grupamentos de escrita trabalhados (x/ ch; g/ j; s/z). Os 

alunos que não estivessem com o cartão no suporte de testa deveriam inicialmente dar pistas para 

que o aluno com a palavra a descobrisse, sendo permitido uso de sinônimos, onomatopeias, 

formulação de charadas, dentre outros. Ao acertar a palavra apresentada, deveria dizer com qual 

das letras a palavra deveria ser grafada para estar correta. Acertando, pontuava-se no quadro 

mágico. 

Figura 1: Alunos durante jogo sobre irregularidades da escrita. 
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Fonte: Própria (2019). 

 

Com a boa aceitação e os resultados a partir de autoavaliação, foi produzido um segundo 

jogo, denominado “Memória dos Dígrafos”, o qual consistia em uma cartolina com palavras, sob 

um papel não as revelando, grafadas com dígrafos, estes lacunados, e um dado com um dígrafo 

diferente em cada uma das seis faces. O aluno deveria jogar o dado e escolher uma das fichas da 

cartolina. Ao abrir, se o dígrafo do dado completasse a palavra corretamente, ele a grafava, deixava 

a palavra revelada e ganharia o ponto pelo acerto. Caso contrário, a palavra voltava a ficar oculta. 

O objetivo principal era a consciência sobre a escrita correta a partir das possibilidades de pares 

irregulares da língua portuguesa. 

 
Figura 2: Alunos durante jogo sobre uso dos dígrafos. 

 
Fonte: Própria (2019). 

 

CONCLUSÕES 

Percebe-se, no meio educacional, que, com a progressão da escolaridade, o uso de recursos 

lúdicos diminui intensivamente, porém de forma equivocada e desproporcional, pois, segundo os 

indícios, é a ferramenta com grande eficácia para resultados quando utilizada de forma 

direcionada. Notou-se, ao longo do ano, com as atividades, os jogos e o acompanhamento, melhora 

significativa nas manifestações de escrita e de leitura, demonstradas por meio das avaliações tanto 

internas quanto externas, além da motivação e autoestima, atitudes positivas e interações 

propositivas em pares, pois houve um novo movimento em sala de aula, uma nova ocupação e um 

novo fazer para o espaço sala de aula. Mostra-se, com este relato, a importância e a necessidade 

do uso de estratégias de ensino e aprendizagem que contemplem aspectos explícitos, lúdicos e 

dinâmicos no ambiente escolar, que acompanhem a vivacidade da língua portuguesa e dos agentes 

que a utilizam, constroem e reconstroem. Os jogos apresentaram-se como eficiente instrumento de 

ensino, tanto da língua quanto das relações interpessoais. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O PLANEJAMENTO E A APLICAÇÃO DAS 

AULAS NO MODELO REMOTO VIVENCIADO PELOS BOLSISTAS DO PIBID 

2020.2 

ASSIS, Auzenda Conceição Parreira de1; HERMENEGILDO Roberta Kalyanna da Silva2; FREIRE, Juliana 

Kelle da Silva3174 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho consiste em um relato de experiência obtido a partir das oficinas de Língua 

Espanhola por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), regido 

pela plataforma CAPES, vinculado ao Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN), do Campus Natal Central (CNAT), sendo este também a escola-

campo de aplicação das oficinas. 

Este relato de experiência objetiva revelar os primeiros dados do projeto PIBID - IFRN 

- CNAT coletados a partir da estruturação das oficinas de Língua Espanhola, bem como, 

apresentar os dados quantitativos obtidos através do formulário de inscrição disponibilizado a 

todos os alunos do campus. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O PIBID é um programa que promove ao licenciando, desde a primeira metade do curso, 

sua introdução no âmbito escolar, assim, estimulando sua reflexão, além de proporcionar também 

a observação da ação profissional no dia a dia das escolas públicas de educação básica. Holanda e 

Silva (2013) destacam que “O PIBID tem benefícios que não se restringem apenas aos 

participantes do programa, mas também as escolas parceiras, uma vez que são escolhidas aquelas 

de baixo rendimento escolar, que além de contar com a ajuda dos bolsistas para alcançar resultados 

positivos ainda contribuem para a formação inicial desses e da formação continuada do professor 

da escola, supervisor do projeto.”.  

As oficinas do subprojeto de Língua Espanhola, do PIBID do IFRN Campus Natal - 

Central, deram início em meio ao contexto pandêmico, portanto, tiveram de ser por meio de ensino 

remoto, haja visto que as atividades da instituição foram suspensas em março de 2020, com 

retorno, porém de forma remota, após sete meses. 
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Vale destacar que esse processo de mudança do ensino presencial para o ensino remoto 

trouxe uma nova realidade para professores e alunos, na qual todos tiveram que se adaptar a este 

cenário, aprender a usar as tecnologias e as inúmeras ferramentas digitais, muitas até então 

desconhecidas. Também foi necessário que docentes se munissem de novas metodologias de 

ensino para este modelo de aula. 

Durante um período de seis meses de atuação no PIBID, os quatros primeiros foram 

destinados ao planejamento, pesquisa e elaboração de materiais didáticos a serem usados no 

contexto remoto; no mês subsequente ocorreram as inscrições e divulgação das oficinas e, tão 

logo, iniciaram-se as mesmas. 

O projeto de Língua Espanhola é formado por nove bolsistas, estes cursando o terceiro e 

o quarto período do curso de Letras Espanhol do IFRN - CNAT. Conta-se, também, com uma 

professora supervisora. As oficinas foram ofertadas a estudantes do ensino médio. 

O maior desafio desse processo se deu pela conjuntura do momento em que a educação 

brasileira se encontra, o ensino remoto. Diante desse cenário, esperava-se que não fosse obtido 

um bom número de inscritos nas oficinas de Língua Espanhola, devido à grande demanda de 

atividades acadêmicas. 

As oficinas de Língua Espanhola têm como foco a imersão cultural de países hispânicos 

- Argentina, Chile, México e Peru - como forma de aproximar os alunos participantes a uma nova 

realidade cultural. 

Foi criado quatro turmas em dias e horários distintos como forma de conseguir o maior 

número de alunos - inscritos, tendo em vista que estes só poderiam participar no contraturno. 

Cada turma ficou na responsabilidade de dois bolsistas. 

As inscrições ocorreram por meio do formulário do Google forms e as divulgações por 

meios institucionais e pelas redes sociais. Foi coletado um total de 81 alunos inscritos, sendo 

42 do turno matutino e 39 do turno vespertino. As oficinas são ofertadas nas terças e sextas-feiras 

no período da manhã e nas quartas e quintas-feiras no período da tarde. 

Este relato de experiência traz dados referentes às oficinas que ocorrem nas terças-feiras. 

Esta turma iniciou-se com um total de 18 inscritos, o que corresponde a 22,2% do total, esse 

quantitativo superou o número esperado pela equipe (Figura 01). 

 
Figura 01: A relação do quantitativo de alunos matriculados por turma do PIBID 
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-CNAT - no projeto de imersão cultural do período letivo 2020.2 

 

Fonte: Própria (2021). 

 

Nesta turma, de terça-feira, 13 alunos permanecem desde o início das oficinas; 2 alunos 

não comparecem às aulas; 2 alunos efetuaram a troca de turma tendo como justificativa o choque 

de horários entre a oficina e as disciplinas do módulo que estão cursando e 2 alunos migraram 

de outra turma para a da terça. Quanto às desistências, contabilizou-se 1 aluno, conforme 

mostrado na Figura 02. Atualmente, esta turma conta com a participação ativa de 15 alunos. 

 
Figura 02: A relação entre a permanência e evasão dos alunos da turma da terça-feira do PIBID-CNAT - 

no projeto de imersão cultural do período letivo 2020.2. 

 

 

Fonte: Própria (2021). 

 

Até o momento da escrita deste relato, contabilizaram-se, no período de fevereiro e março 

de 2021, um total de 4 oficinas. Na primeira, realizou-se o processo de ambientação o qual foi 

ministrado por duas bolsistas e uma supervisora. Nesse primeiro momento, explanou-se acerca 

do PIBID e a sua contribuição para a formação dos licenciandos. 

Neste primeiro momento, explicou-se acerca do funcionamento das oficinas, dias e 

horários de cada turma. Esta turma mostrou-se com boas expectativas, houve uma quantidade 

razoável de interação para esse primeiro encontro. 
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Todos os alunos foram adicionados ao Google Sala de Aula, como meio de oficializar uma 

sala de aula virtual. Este espaço serve como ferramenta para dispor as gravações das oficinas e 

todo e qualquer material disponibilizado a eles. O Google Sala de Aula é o recurso que aproxima 

o aluno dos bolsistas, tendo em vista que, nessa plataforma, há possibilidades de interações. 

Também foi disponibilizado, dentro da Plataforma Google Sala de Aula, um link único para que 

os alunos possam entrar semanalmente em seu horário de aula/oficina. 

As oficinas contam também com a participação de convidados nativos dos países em 

questão. Entende-se que essa experiência é de suma importância para o aprimoramento e a 

aproximação da língua e da cultura hispano-americana na aprendizagem de Língua Espanhola. 

CONCLUSÕES 

Mesmo diante desse cenário, as oficinas de Língua Espanhola tem acontecido 

semanalmente. Percebe-se que houve uma boa aceitação por parte dos alunos do ensino médio, 

uma vez que, dos 18 inscritos, 15 participam ativamente. 

E nesse curto período de experiência, este trabalho traz aspectos e dados que são, em sua 

maioria, relevantes para a análise do grau de desenvolvimento educacional, e que, em um outro 

momento, com a ampliação das variáveis analisadas, este projeto possa ser desenvolvido 

quantitativa e qualitativamente a relação da didática e a sua ligação com a interação ativa dos 

alunos, avaliação do ensino e aprendizagem e possíveis causas de evasões. 

Comprova-se que o PIBID possibilita uma experiência primeira na formação de alunos das 

licenciaturas, promovendo uma aproximação da realidade da sala de aula e os desafios inerentes à 

prática educativa. 
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VIAGEM MUSICAL: UM RELATO SOBRE VIVÊNCIAS MUSICAIS DURANTE O 

TEMPO DE PANDEMIA 
          

Catarina Rosa da Silva Pimenta175; Monique Melo Marinho da Paixão176 

            

INTRODUÇÃO 

O presente relato busca apresentar vivências musicais realizadas com crianças na faixa 

etária de 08 meses à 06 anos de idade, durante a pandemia decorrente a COVID-19, no município 

de Santarém, no Estado do Pará. O objetivo é compartilhar tal experiência que surgiu diante às 

dificuldades apresentadas pelas famílias dos alunos em relação a participação deles durante as 

aulas no formato do ensino remoto emergencial. 

Em tentativa de amenizar tais dificuldades, surge as viagens musicais, nas quais duas 

professoras de uma instituição privada de ensino de música vão à casa dos alunos com a intenção 

de superar as expectativas da prática pedagógica extraclasse. Juntas, elas “levam na mala” a 

criatividade do fazer musical,  com atividades que proporcionam alegria, dinamicidade e 

aprendizado. O texto fundamenta-se, principalmente, em recentes estudos sobre os desafios do 

ensino remoto emergencial de BARROS (2020), além de conceitos e pesquisas na área de 

educação musical, como de BRITO (2003) e KEBACH (2006), os quais contribuem na reflexão 

sobre a importância da música na vida de crianças durante o período de isolamento social. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Com o surgimento da pandemia mundial decorrente ao vírus da COVID-19, no ano de 

2020, a humanidade ainda sofre impactos gradativos que nos levarão a conviver com 

consequências desta crise sanitária durante os anos futuros. Na educação, é bastante visível os 

efeitos que essa situação gerou, além das vidas que infelizmente foram perdidas, o cenário 

educacional teve que passar para um novo formato de práticas educacionais, o qual é denominado 

de ensino emergencial. Este novo modelo de ensino, competiu às escolas e demais instituições de 

ensino, o encerramento provisório de suas atividades presenciais e a adoção de novas metodologias 

e recursos tecnológicos para dar continuidade no processo de ensino-aprendizagem de forma 

virtual. Muitas pesquisas apontam este formato pelo nome de ensino remoto emergencial. 

(BARROS, 2020, p. 294) 

Na cidade de Santarém-PA, este novo modelo teve que ser adotado a partir do Decreto 
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Estadual n.º 609, assinado pelo governador do estado do Pará, Hélder Barbalho, no dia 16 de março 

de 2020, e pelo Decreto Municipal n.º 095/2020, assinado pelo prefeito Nélio Aguiar no dia 18 de 

março de 2020, o qual suspende todas as atividades voltadas para a área da educação, com o 

objetivo de evitar o avanço da contaminação do Vírus. Com isso, o Instituto CR – Centro de Artes 

na Amazônia, uma instituição sem fins lucrativos, que oferta aula de música para crianças a partir 

de 8 meses, sentiu a necessidade de continuar levando a música para a casa de seus alunos. Sendo 

assim, a instituição adotou o formato de aulas online para os alunos que tocam um instrumento 

musical e as Viagens Musicais apresentadas neste relato. 

A referida instituição atua na cidade de Santarém a cerca de seis anos, com a oferta de aulas 

de piano, violão, trombone, trompete, saxofone, bateria, percussão, música para bebês e 

musicalização infantil. Modificar o modo de ensino desses cursos, passando do presencial para o 

online foi desafiador, tanto pela especificidade dos conteúdos, quanto pela acessibilidade das 

plataformas, pois muitas delas não conseguem proporcionar uma sincronização e fidelidade sonora 

em relação às atividades e desempenho musical. Nesse viéis, também, outras dificuldades de 

acesso a tecnologias de informação e comunicação. (BARROS, 2020) 

Diante dessas dificuldades elencadas, nos cursos de música para bebês (08 meses a 2 anos 

e 9 meses) e a musicalização infantil (03 a 06 anos), o ensino remoto emergencial não obteve tanto 

proveito quanto aos demais cursos, resultando em uma evasão significativa dos alunos 

matriculados no início de março de 2020.  

Ao observar esse resultado mais a fundo, percebeu-se que tal evasão, também ocorreu 

devido ao estresse das crianças em estar em frente as telas, além do cansaço dos pais e responsáveis 

em acompanhar os alunos durantes as aulas. Segundo Junior e Moraes (2020), mesmo que as 

relações e interações durante as aulas online possam se tornar mitigadas e brandas com o auxílio 

da tecnologia, elas não conseguiram ser supridas da mesma forma que são no ensino presencial, 

podendo ainda afetar a saúde mental das crianças e da família. 

Dessa forma, buscamos ouvir as famílias dos alunos com o objetivo de compreender 

melhor sobre o que poderia ser feito para realizar as aulas de música de maneira prazerosa e 

significativa para as crianças, onde então surge, a ideia da viagem musical. À vista disso, a seguir, 

iremos compartilhar essa experiência seguindo uma linha de pesquisa qualitativa a partir da 

observação direta, a qual focaliza-se na aprendizagem e vivências dos alunos, além da participação 

da família durante as aulas. (DANNA, 2006, p.61) 

A partir do mês de setembro de 2020, iniciamos então, a viagem musical, nome escolhido 

pelo fato das professoras levarem para a casa dos alunos, uma mala repleta de brinquedos e 
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instrumentos musicais. As aulas acontecem uma vez por semana, com a duração de uma hora, 

atendendo crianças de 08 meses à 06 anos. As viagens, visam, proporcionar vivencias musicais 

entre os alunos e sua família. Essas interações permitem com que os bebês e as crianças possam 

se comunicar por meio dos sons, o que favorece o seu desenvolvimento cognitivo e afetivo, além 

de criar vínculos afetivos entre as próprias crianças, com os adultos e a música. (BRITO, 2003, p. 

35) 

Medidas de segurança foram adotadas para que as crianças pudessem participar de forma 

segura das aulas. Todos os materiais utilizados durante as viagens são esterilizados após as aulas 

com uso de álcool 70, assim como o uso de máscaras tornou-se item obrigatório. As aulas sempre 

são realizadas em ambiente aberto e arejado, com número reduzido de crianças, podendo ser 

acompanhada apenas por um membro da família. Tomando todos esses cuidados, até o presente 

momento não houve nenhum registro de caso de infecção e contágio do vírus por parte das famílias 

ou das professoras durante as viagens musicais. Importante destacar, que caso alguém da família 

da criança ou as professoras apresentarem algum sintoma gripal, ou similar da COVID-19, as aulas 

serão suspensas. 

Muitas atividades são desenvolvidas durante a viagem musical como: movimentação 

corporal, exploração com os brinquedos e instrumentos musicais, utilização de fantoches, cantigas 

de roda, contação de histórias e massagem corporal. Essas práticas pedagógicas realizadas durante 

as viagens musicais, proporcionam momentos de muita alegria e prazer para as crianças. A 

preocupação com o bem-estar do aluno é essencial, pois ao sentir-se à vontade no seu ambiente 

extraclasse ele consegue explorar sonoridades e expressar sua criatividade, o que favorece em sua 

aprendizagem musical e artística, e contribui no seu desenvolvimento cognitivo, nas suas relações 

sociais e na afetividade. (KEBACH, 2006, p. 25)  

 

CONCLUSÕES 

Diante de um contexto tão adverso ocasionado pela pandemia que impôs repentinamente 

o isolamento social, e consequentemente, a interrupção da rotina das atividades presenciais 

escolares, o convívio social entre amigos, familiares tornou cada vez mais difícil,  o que provoca, 

claramente, prejuízo no desenvolvimento integral das crianças.  

Desta forma, o que podemos observar durante as viagens musicais, foi o quanto as 

atividades musicais são essenciais não só para as crianças, mas para toda a família. As viagens 

musicais tornaram-se um momento muito aguardado pelos alunos, e segundo o relato dos 

responsáveis, muitas atividades realizadas durantes as aulas também passaram a fazer parte do 
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cotidiano dessas crianças. Essa experiência aqui relatada, nos traz um sentimento de ânimo e 

esperança diante da realidade que vivemos, que mesmo com tantos desafios e limitações, é possível 

levar para a casa dos alunos momentos que contribuam para seu crescimento e a qualidade de vida.  

Ademais, a educação musical em tempos de pandemia e distanciamento social por mais 

que tenha acontecido a diminuição das práticas dessas atividades, vimos que ela é uma forma de 

aconchego e lazer, não é apenas a ludicidade musical, é o brincar com leveza no desenvolvimento 

psicomotor, cognitivo e de interação. Existe o distanciamento social, mas a música viaja nas 

viagens musicais, e isso faz toda a diferença na vida nossa e de nossos alunos. 
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O ENSINO EMERGENCIAL: DESAFIOS  DA EDUCAÇÃO REMOTA 
          

Maria Josielma Lira Santana177 
            

INTRODUÇÃO 

A mediação das tecnologias, especialmente as digitais, no processo de ensino- 

aprendizagem da educação, sempre se constituiu em um grande desafio a ser vencido, porque o 

cenário escolar apresenta dificuldades como: o acesso e a interação a esses artefatos culturais e 

tecnológicos por parte dos estudantes e, às vezes, até dos professores; infraestrutura das escolas, 

alunos sem conexão com a internet; formação precária dos professores para pensarem e planejarem 

suas práticas com essa mediação, evidenciando muitas vezes uma perspectiva instrumental da 

relação com a tecnologia (PRETTO, 1996; ALVES, 2016). Tal contexto vem marcando a história 

da educação nos seus distintos níveis de ensino e estão sendo acirradas no momento em que a 

pandemia se instaurou no mundo, exigindo dinâmicas diferenciadas para viver e sobreviver frente 

ao Coronavírus que impôs sua presença, contaminando e matando pessoas no mundo todo. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A declaração da Organização Mundial de Saúde, de 11 de março de 2020, decretou a 

situação de pandemia devido à infecção causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), assim, em 

todo Brasil se suspenderam as aulas como medidas preventivas ao contágio. Foi iniciado o Ensino 

Remoto Emergencial sem ter relação com Educação a Distância. O termo “remoto” significa 

distante no espaço e se refere a um distanciamento geográfico. É considerado remoto porque os 

professores e os alunos estão impedidos por decreto de frequentarem instituições educacionais 

para evitar a disseminação do vírus. É emergencial porque do dia para noite o planejamento 

pedagógico para o ano letivo de 2020 teve que ser engavetado e modificado para atender a nova 

perspectiva de ensino (BEHAR, 2020). 

Foi preciso pensar em atividades pedagógicas mediadas pelo uso da internet, pontuais e 

aplicadas em função das restrições impostas pela COVID-19 para minimizar os impactos na 

aprendizagem advindos do ensino presencial. As escolas organizaram planos estratégicos a fim de 

continuar garantindo o direito à educação de seus escolares, conforme orientação do Parecer 

CNE//CP Nº 5/2020, em caráter de excepcionalidade e temporalidade, enquanto permanecerem as 

medidas de prevenção ao COVID-19 (ABRAFI, 2020; BRASIL/CNE, 2020). Os Conselhos 

 
177 Pedagogia, UVA; Matemática, UFRN; Especialista em Ensino Aprendizagem, UFCG e Coordenação Pedagógica, 

PROMINAS, mjosielma25@gmail.com 

mailto:xxxxx.@xxxx.com.br
mailto:xxxxx.@xxxx.com.br
mailto:xxxxx.@xxxx.com.br


II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

    
 

    

Estaduais e Municipais de Educação sintonizados com este parecer encaminharam os 

procedimentos para nortear a dinâmica escolar, especialmente à reorganização do calendário. O 

Plano de Estratégias Pedagógicas organizou o processo educativo com objetivos de evitar o 

retrocesso de aprendizagem por parte dos estudantes e a perda do vínculo com a escola, atendendo 

os direitos e objetivos de aprendizagem previstos para cada etapa educacional como expressa as 

competências previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Referencial Curricular do 

Estado e de acordo com o currículo de cada componente curricular considerando o Projeto Político 

Pedagógico da escola. 

A escola registra os relatórios quinzenais, as tabelas de acompanhamento de frequências 

das realizações das atividades, as estatísticas mensais e os planejamentos; os professores 

procuraram atender às habilidades básicas que foram possíveis seguir nas atividades pedagógicas 

não presenciais. Para acompanhar as atividades on-line, os alunos do Ensino Infantil e Ensino 

Fundamental I tiveram um grau de dificuldade maior, considerando que a Educação Infantil e o 

primeiro ciclo têm a fase de adaptação ao processo ensino- aprendizagem e na alfabetização 

formal, sendo necessária a supervisão de adulto. No entanto, mesmo considerando a situação mais 

complexa por meio de atividades estruturadas, houve a aquisição das habilidades básicas do Ciclo 

de Alfabetização. 

A fim de informar toda comunidade escolar sobre as ações da Secretaria de Educação, duas 

vezes por semana acontecia o Jornal Educativo “Hora do Saber”, por meio da Web Rádio local, 

também se utilizando das redes sociais como Facebook e Instagram. As escolas estabeleceram 

comunicação direta por meio de ligações telefônicas com as famílias e, assim, organizaram grupos 

de WhatsApp de cada turma, utilizando essa ferramenta para orientar roteiros práticos e 

estruturados e acompanhar a resolução das atividades das crianças, com postagens de cada 

componente curricular a partir de textos, de vídeos do Youtube e/ou gravados pelos próprios 

educadores, de comentários, de áudios, de exercícios em Word e/ou Google Forms e web 

conferências no Google Meet. Os escolares sem acessos às redes de computadores/celulares com 

internet recebem o material impresso, entregue nas residências; realizando atividades síncronas e 

assíncronas. 

Essa forma de projetar a presença por meio da tecnologia muitas vezes fez-nos investigar 

se estávamos garantindo o acesso e identificando formas de contato efetivas pelo registro nas 

funcionalidades do ensino emergencial. Assim, promovemos semanalmente encontros virtuais 

pedagógicos para proporcionar discussões das aulas on-line, dos feedbacks e dos ajustes possíveis, 

trocamos experiências e somamos conhecimentos. Disponibilizamos Google Forms e/ou escritas 
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junto às impressões distribuídas aos escolares sem acesso aos celulares com internet, com intuito 

de avaliar essa estratégia de ensino para a comunidade escolar. 

O que iria talvez ocorrer em uma década na educação, acabou acontecendo de forma 

“emergencial” em poucos meses. Os professores estão aprendendo a elaborar aulas on-line, 

testando, errando, ajustando e se desafiando a cada dia. Para definir a proposta pedagógica no 

ensino remoto, o aluno precisa ter e/ou ser (ou se tornar) comunicativo, precisa se empenhar em 

definir horários fixos de estudo em casa para se dedicar aos estudos e ter disciplina para tal. A 

escola realiza reuniões virtuais, visita as residências de alunos que apresentam resistência, outras 

vezes a comunicação procede por mensagens e/ou ligações telefônicas; contamos com o apoio do 

Programa Busca Ativa Escolar para fortalecer a comunicação. 

Temos realidades diferentes de familiares que somam esforços para acompanhar o ensino 

remoto. Nossos alunos são oriundos de classes sociais mais baixas, alguns sem acesso a 

tecnologias digitais, vivem em casas que têm pequenos espaços, onde muitas vezes não têm lugar 

para estudar. Outro ponto é que durante o distanciamento social, os pais, os avós e os irmãos 

também estão em casa no confinamento, gerando muitas vezes situações de estresse e violência 

entre os membros familiares.  

Temos a vivência de uma família de analfabetos com três filhos em etapas diferentes, que, 

sem condição financeira, comprou um celular e acessa com dados móveis; ainda mais agravante é 

a localidade rural distante das torres de acesso. A mãe relata que sobe na janela da casa para 

conectar o sinal de telefonia e acessar os dados da internet, carregar os vídeos e receber as 

mensagens de orientações dos professores para que seus filhos não fiquem sem realizar as 

atividades escolares. Muitos outros se deslocam de suas residências para usarem a internet de 

vizinhos e familiares.  

Entendendo que devemos eleger as diversidades de aprendizagens, procuramos oferecer 

oportunidades diferenciadas de aprendizagem para os alunos com dificuldades e/ou para os alunos 

especiais. Fazendo uma investigação, notamos a necessidade de adaptar o trabalho com atividades 

diversificadas para os alunos com baixo nível de compreensão que, sem a intervenção do professor, 

não conseguiam concluir. Assim, elaboramos sequências didáticas com níveis de aprendizagens 

condizentes aos dos escolares. Todos nós, crianças ou adultos, temos os nossos modelos próprios 

de aprendizagem e, dessa maneira, a aprendizagem torna-se um processo muito singular (SERRA, 

2012). 

Assim a ação pedagógica foi se superando, se reinventando e  se ressignificando. 

Aprendemos a lidar com o novo, com o diferente, a entender os benefícios, a buscar a motivação 
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para engajar nossos estudantes. 

 
Quadro 01: rendimento final do Município 

ANO Matr. Inic. Aband. Transf. Matr. Fin. Aprov. Reprov. 

INF 92 0 0 92 92 0 

1º ao 5º 178 0 3 175 175 0 

6º ao 9º 178 1 2 175 174 0 

Total 448 1 5 442 441 0 

Fonte: Secretaria de Educação do Município de Frei Martinho, PB. 
 

CONCLUSÕES 

A educação sofreu o impacto do ensino remoto pelo curto tempo para adaptação de práticas 

emergenciais em poucos meses. Os professores tiveram que se reinventar nas aulas on-line. Com 

a distância física entre professor e aluno, aconteceu a sensação de isolamento, mas a escola 

continua acompanhando sua trajetória cognitiva e emocional, interagindo e dando feedback de 

forma constante, procurando compreender as realidades para evitar o fracasso escolar. Mesmo 

sendo desafiador, graças às tecnologias podemos perceber que acontecem aprendizagens. 
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A INFÂNCIA E MUSEU: UMA EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL  
          

Andreza Mara da Fonseca178 

            

INTRODUÇÃO 

Esta experiência deriva de uma inquietação sobre as possibilidades de ampliação da 

construção do repertório cultural pelas crianças ao visitar museus com percursos temáticos sobre 

as relações étnico raciais. Essa inquietação, para além da busca de elementos sobre as elaborações 

pelas crianças, visa também atender ao imperativo de se implementar as ações propostas pela Lei 

10.639/2003, ao estimular o trabalho com a temática racial desde a infância. 

Ao elencar a tríade infância, educação das relações étnico raciais e os museus, como objetos 

de investigação, coloca-se em pauta a discussão sobre a temática racial, a partir das visitas aos 

museus.  

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O caminho metodológico está inserido no campo da infância, mais especificamente no 

segundo ciclo da educação infantil, e dos museus com foco na temática racial, que pretendeu seguir 

uma linha metodológica de construção e a valorização de conhecimentos pelas crianças através 

das mediações realizadas na visita aos museus.  

O trabalho foi desenvolvido com as turmas de Educação Infantil (de maio a dezembro), 

num total de 50 crianças de 5 anos que tinham como características a espontaneidade, a alegria, e 

o grande interesse nas atividades não escolares, além de pintar, desenhar, modelar, cantar e dançar. 

Como objetivos temos: promover a autoestima e a afirmação de identidades; ampliar o 

repertório cultural buscando outro olhar para a cultura negra e conhecer os museus pertencentes 

ao Percurso Território Negro. 

A dinâmica da proposta foi inicialmente de inscrever a turma no Circuito de Museus, 

oferecido pela SMED/PBH, especificamente para o Percurso Território Negro para a Infância. Foi 

encaminhado a esta secretaria um projeto de discussão da temática racial a partir das histórias 

conhecidas pelas crianças, que foi sendo desenvolvida em parceria com as famílias e comunidade 

escolar. 

A observação e o diálogo foram escolhidos como possibilidade para o desenvolvimento da 

atividade em um ambiente com variadas possibilidades de apreensão da realidade, como um 
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circuito temático, em que os artefatos e as mediações podem contribuir para ampliar o repertório 

cultural dos visitantes e forneçam indícios das possibilidades de construção do conhecimento das 

crianças ao interagir com o discurso expositivo e as mediações do educativo dos museus.  

A metodologia oportunizou para a cultura escolar e para a cultura infantil algumas 

atividades exploratórias nos museus (espaços não escolares) que, além de ampliar o repertório 

cultural das crianças, auxiliaram no trabalho com as diferenças, a riqueza cultural e a 

biodiversidade, os valores como o bem e sua prática, a amizade, o respeito, a persistência, a 

colaboração, dentre outros. 

Quanto mais experiências alicerçadas em relacionamentos atreladas aos valores 

socioculturais trazidos pelas crianças, tentando recriar suas histórias, costurando-as ao saber 

acadêmico/pedagógico, poderemos agir na formação de cidadãos conscientes e capazes de 

enfrentar as desigualdades e romper as armadilhas do preconceito; estaremos reafirmando e 

garantindo a escola como um espaço participativo e de conquista de direitos no combate às 

exclusões. 

O olhar para a infância contextualizada no tempo e espaço, em um contexto social que 

precisa ser escutada e levada a sério, apresenta-se um componente essencial para afirmar sua 

presença no mundo. 

A sociologia da Infância, por meio dos seus pesquisadores, assinala a importância do meio 

cultural, do espaço para escuta e garantia da voz, além de suas experiências educativas para a 

formação e afirmação das crianças como sujeitos importantes, agentes sócio, cultural e histórico, 

para analisar e transformar a sociedade. 

O conhecimento é adquirido na interlocução, o qual evolui por meio do confronto, da 

observação, da escuta. Assim, aprendemos através de interações com outras pessoas, com a 

natureza, com as tecnologias, com a espiritualidade, enfim, com o mundo por meio dos sentidos. 

Este trabalho foi marcado também por vivências culturais, atividades coletivas e 

individuais, pesquisas, contação de histórias, recontos, rodas de conversas, observações, visitas 

aos museus pertencentes ao Percurso Território Negro, exibição de vídeos e filmes, pesquisas em 

sites. 

 

CONCLUSÕES 

Este trabalho colocou a temática racial na pauta de discussões da escola e apresentou a 

literatura para as crianças e as famílias aplicando, assim, o disposto nas Leis 10.639/2003 e 

11.645/08, pois, através das visitas aos museus, das mediações e das outras ações previstas, os 

objetivos propostos foram alcançados.  
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As atividades desenvolvidas oportunizaram a aquisição e o compartilhamento de 

conhecimentos e debates sobre a temática racial (negra): atividades planejadas e com 

intencionalidade pedagógica, para a aprendizagem de novos conteúdos e ressignificação de outros, 

em outros lugares e sob outras perspectivas que envolveram as crianças, suas famílias e toda a 

comunidade escolar, com vistas a uma educação das relações étnico-raciais.  

Como resultados, foram garantidos a escuta e a de voz das crianças e de suas famílias por 

meio de reuniões de pais, rodas de conversa e discussões antes, durante e depois das visitas aos 

museus, e da comunicação sobre estas visitas, que foram relatados quebra de visões estereotipadas 

da presença e contribuições dos negros para a sociedade brasileira. 

As vivências culturais, as atividades coletivas e individuais, as pesquisas, a contação de 

histórias, os recontos, as rodas de conversas, as observações, a confecção do livro de pano com o 

reconto de histórias, a exibição de vídeos e filmes, as apresentações artísticas e as mostras culturais, 

os registros variados, enfim, também foram produtos deste trabalho. 

Foram promovidas atividades artísticas (músicas, danças, contação de histórias, colagens, 

pinturas, estudo de autor que aborda a temática, etc.), foram confeccionados materiais, brinquedos 

relacionando vivências artísticas e criações com grande influência afro-brasileira. 

A confecção de mapas, murais, desenhos e textos coletivos, exposições e apresentações 

artísticas compartilhando os conhecimentos adquiridos também fizeram parte deste trabalho, 

contextualizando ações e conhecimentos adquiridos. 

As famílias foram convidadas a participar de reuniões, apresentações, confecção de 

objetos, oficinas e se envolverem plenamente no desenvolvimento do nosso projeto, com relatos 

empolgados sobre as ações, as visitas e os conhecimentos adquiridos. 

Este trabalho também estreitou laços de amizade, confiança e respeito entre escola e 

famílias, valorizando a descendência, os conhecimentos prévios, e a educação em museus. 

Por fim, percebe-se que o potencial pedagógico dos museus amplia o diálogo entre as 

instituições formais de ensino. Considera-se importante a prática curricular das visitas a museus, 

principalmente no Percurso Território Negro, para a construção de conhecimentos relacionados à 

temática racial e a presença do negro no Brasil, visando uma série de significações proporcionadas 

pela visita ao museu e ao trato pedagógico da temática, ligadas por meio da escuta, da garantia de 

voz e da transparência da linguagem. 
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA EM TEMPOS DE PANDEMIA 
          

Geiza Maria Ferreira de Souza179; Francisca Vilani de Souza180 

            

INTRODUÇÃO 

Devido a pandemia da Covid-19 que vem se manifestando em larga escala e em âmbito 

mundial, a sociedade vem passando por profundas transformações em todas as áreas, inclusive na 

educação. Desta forma, o presente estudo trata de um relato de experiência dos desafios na 

realizações de atividades desenvolvidas no ano de 2020 em um período de adaptação a aulas 

remotas, mais precisamente em um Centro Municipal de Educação Infantil, localizado na zona 

rural do município do Alto do Rodrigues, Rio Grande do Norte, com crianças de 3 a 4 anos da 

turma de Educação Infantil. 

Com a alternativa de dar continuidade ao ensino remoto tornou mais evidente a dificuldade 

que muitos professores, alunos e pais, para lidar com as novas tecnologias, dificuldade de acesso 

à internet, computadores e equipamentos ou com a ausência destes. Mediante estes desafios, foi 

exigido uma nova perspectiva de ensino na qual exigiu dos professores uma nova postura frente a 

prática pedagógica, uma postura inovadora com a utilização de vários recursos tecnológicos para 

fazer o ensino chegar ao aluno. 

 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDADAS NO ENSINO REMOTO 

 

Com a paralisação compulsória das atividades escolares, o uso das tecnologias se tornou 

centro do debate educacional para possibilitar a realização das atividades escolares não presenciais. 

Mediante essa conjuntura atual, nos levam a pensar a desenvolver práticas que sejam coerentes 

com as concepções dos documentos norteadores da Educação Infantil, uma desafio e tanto. 

Conforme Santos (2012), a educação infantil não tem sido o centro de estudos quando se 

refere à utilização de tecnologias em suas práticas, mostrando-se resistente a essa inovação na 

prática docente, todavia para Melo e Tosta (2008), a escola, na qualidade de instituição formadora, 

e os professores, como agentes dessa formação, encarregam-se dessa grande responsabilidade de 

inserir às tecnologias na escola e para a escola, juntamente com as famílias. 

As novas tecnologias dentro do contexto educacional atual tornam-se relevante, haja vista 
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que “o ensino remoto permite o uso de plataformas já disponíveis e abertas para outros fins, que 

não sejam estritamente os educacionais, assim como a inserção de ferramentas auxiliares e a 

introdução de práticas inovadoras.” (GARCIA et al., 2020, p. 05). 

Mediante o exposto, tivemos que ressignificar a maneira de levar as crianças a 

aprendizagem através de métodos que não atuava antes, desse modo, adotamos a utilização de 

encontros síncronos via online pela plataforma Google Meet, Whatsapp para conseguir de certo 

modo uma maior aproximação e assim, possibilitar aprendizagens significativas e que pudessem 

também, atingir as habilidades que padronizam o currículo da educação infantil, bem como, os 

direitos de aprendizagem que estão previstos na Base Nacional Comum curricular (BNCC).  

As aulas remotas foram planejadas através de sequências didáticas e respaldadas no Projeto 

Político Pedagógica da escola. A metodologia utilizada durante as atividades para as crianças de 3 

anos foi a percepção sensorial, no sentido que é através do sensorial que a criança se sente em 

contato com o mundo, através do material concreto. 

A seguir, descreveremos 02(duas) das muitas atividades trabalhadas de forma remota com 

as crianças.  

Figura 1 - Sequência de imagens das crianças com a atividade desenvolvida sobre a Casa Sonolenta 

 
Fonte: 

Própria 

(2021). 

 

Na atividade 01, chamada A Casa Sonolenta foi inicialmente realizado um reconto da 

história através de vídeo aula, com a finalidade de trabalhar de forma atrativa e que a criança 

pudessem interpretar a história e fazer o reconto em casa, fazendo observações e desenvolvendo 

habilidades motoras ao cortar, desenhar com materiais recicláveis, como caixas de remédios, além 

de utilizar folhas de ofício, cola, lápis de cor e materiais que pudessem estar relacionados ao 

cotidiano da criança e através do método sensorial, relacionando a cognição e a brincadeira. 

Além disso, envolveu a imaginação da criança trabalhando a questão da quantidade, 

proporcionando diversas linguagens, trabalhando as formas geométricas, perceberem os diferentes 

tamanhos, as cores, a sequência de personagens que fazem parte da história como também pode 

dar nome a personagens, se expressando através do reconto. Os campos de experiência que 

utilizamos nessa atividade foram: O eu o outro e o nós; Escuta, fala, pensamento e imaginação; 
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Traços sons cores e formas; Espaço, quantidades relações e transformações. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Própria (2021). 

 

Na atividade 02 envolveu o contexto família com o reconto da Colcha de Retalhos, onde a 

mamãe ou a vovó faz o reconto para a criança e a criança interage faz o reconto através do pincel, 

do desenho onde pedaços de retalhos são colados durante a semana com a história que a vovó 

conta no seu tempo, resgatando valores, cantigas, cultura e a criança faz o reconto numa sequência 

até formar a colcha de retalhos com histórias vivenciadas na família e através dessa vivência, a 

criança também pode desenvolver habilidades motoras, cognição, aprendizagens na linguagem, 

leitura e escrita, desenvolvendo autonomia e identidade da criança. 

Mediante o que foi explanado anteriormente, partimos da teoria em observações por meio 

do método de Maria Montessori, que segundo Helming (1972) a principal condição do método é 

a liberdade, na qual permite à criança o desenvolvimento de suas manifestações naturais, em que 

podem serem desenvolvidas atividades cognitivas onde a criança possa sentir autonomia, além da 

utilização de atividades que facilitem a aprendizagem através do objeto concreto permitindo o 

contato da criança com o mundo.  

É importante observar que desde a barriga da mãe a criança é estimulada ao sensorial, 

através da fala da mãe, através do choro da musicalidade, do tato, como também do visual. 

Atrelado a esses fatores o método sensorial estimula a capacidade humana de relacionar através 

dos sentidos permitindo que a criança possa alcançar a aprendizagem e um desenvolvimento 

cognitivo mais aguçado de acordo com seu conhecimento de mundo.  

Partindo do ponto de métodos que podem influenciar nas atividades na educação infantil, 

surte mais evidente o desenvolvimento da criança quando é estimulada através de brincadeiras. 

Segundo Vigotsky (1998) as brincadeiras trazem conceitos de aprendizagem que estão 

relacionadas a zonas de desenvolvimento psicológico e cognitivo que provocam aprendizagens 

desde os primeiros anos de vida. 

Figura 2 - Sequência de imagens das crianças mostrando a Colcha de Retalhos 

produzida 
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Nessa concepção, as propostas de atividades apresentadas nesse trabalho são condizentes 

a uma perspectiva de aprendizagens no contexto atual através de estímulos e vivências onde a 

criança é o centro das atividades e autônoma, mas com auxílio das tecnologias através de vídeo, 

houve uma participção ativa da familia, havendo uma intencionalidade e aproxinação da família e 

a escola. 

 

CONCLUSÕES 

 

Por meio dessas atividades e adaptação as aulas remotas pode-se compreender a relevância 

de práticas instigadoras que levem a uma aprendizagem onde as habilidades na educação infantil 

sejam desenvolvidas no espaço e ambiente junto a família. Pode se perceber também que a escola 

e família e que devem sempre estar vinculadas no processo e aprendizagem das crianças. 
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O DELINEAR DE MEMÓRIAS INSTIGANTES: RESSIGNIFICANDO PRÁTICAS 

EDUCATIVAS NA EJA DA REDE MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA VIA 

INTERAÇÕES REMOTAS 

 
Kátia Cristina Candido Aquino Marciano181 

            

INTRODUÇÃO 

O presente relato objetiva destacar o valor das experiências, das proposições interativas e 

contextualizadas para todos os profissionais da educação, mas em especial  para os amantes e/ou 

atuantes da Educação de Jovens e Adultos, cujo público requer um olhar diferenciado para suas 

especificidades, na intenção de fomentar novas proposições que incitem à subversão de verdades 

constituídas. A EJA já apresenta, em tempos da dita normalidade, enormes desafios para que 

alcance, de fato, os educandos e o envolvimento destes no processo de ensino e aprendizagem. 

Com a pandemia do SARS –CoV-2, que afetou todo o planeta, isso se acentua, levando os 

profissionais da educação à busca de uma reinvenção de suas atuações. 

Na rede municipal de Juiz de Fora, por exemplo, a Secretaria de Educação optou por uma 

proposta diferenciada, em 2020, por meio do Projeto “Cadinho de Prosa”, que presume o 

reconhecimento de uma construção coletiva e sensibilização para questões culturais, literárias e 

artísticas como mote para a abordagem do conhecimento. Mikhail Bakhtin e Walter Benjamin 

foram os pilares embasadores das concepções do projeto, dada a serenidade e as “pitadas de 

conhecimento”, num movimento sensível que defendem. Benjamin não ansiava por” inventariar 

os resíduos da história tomados como fragmentos a ferir o cristal total que lhe abarca, mas em 

fazer-lhes justiça da única maneira possível: utilizando-os” (BENJAMIN, 2007, p. 8). Por meio da 

Portaria 4212 (08/11/2020), a Prefeitura de Juiz de Fora regulamentou o “Regime Extraordinário 

de Atividades” e os profissionais da área educacional se empenharam na própria reinvenção. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A proposta de trabalho sugerida pelo Projeto “Cadinho de Prosa” visou à construção basilar 

que propiciasse ações capazes de superar conteúdos programáticos e avançasse rumo à 

consolidação de processos de saberes e fazeres contextualizados. A rede municipal de Juiz de Fora 

é composta por cento e uma escolas, sendo que trinta e seis delas atendem à educação de jovens e 

adultos, duas destas com atendimentos específicos, por serem Centros de Educação de Jovens e 

Adultos (CEM e CESU). Os contatos se davam via diversos mecanismos tecnológicos, valendo-
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se de ferramentas e plataformas digitais como o WhatsApp, Facebook, Instagram, Google 

Classroom, Google Meets, Zoom, Microsoft Teams, dentre outros. Nessa seara, reportamo-nos à 

Cordeiro, 2020 

A criatividade dos professores brasileiros em se adaptar à nova realidade é indescritível 

no que se trata da criação de recursos midiáticos: criação de vídeo aulas para que os alunos 

possam acessar de forma assíncrona além das aulas através de videoconferência para a 

execução de atividades síncronas como em sala de aula. Uma revolução educacional sobre 

o quanto a tecnologia tem se mostrado eficiente e o quanto as pessoas precisam estar aptas 

a esse avanço tecnológico (CORDEIRO; p.06, 2020) 

 

Várias experiências foram destaque na EJA, porém, neste relato em especial, serão 

enfocadas duas delas: a da E. M. Dilermando Cruz Filho e a do Centro de Educação de Jovens e 

Adultos Dr. Geraldo Moutinho - CEM. Trata-se de duas escolas bastante articuladas, com 

atendimento a uma média de seiscentos a setecentos alunos cada e funcionamento nos três turnos. 

A primeira, localizada em uma região periférica da cidade e, a segunda, no centro, porém com um 

público oriundo de variadas áreas, justamente pelo seu caráter peculiar. Ambas, nestes tempos 

pandêmicos, apresentam uma característica comum que ressalta a visão intersetorial e o sentimento 

de humanidade, num quadro caótico: transformaram-se em abrigos temporários para moradores 

de rua, envolvendo seus coletivos em ações de solidariedade admiráveis, o que também se verteu 

no trabalho com a comunidade escolar de cada uma. Nessa perspectiva, vale se reportar à Groppo 

(2013) que se refere à educação sociocomunitária como um campo interventivo-educacional que 

toma as comunidades como instrumento e a sociedade, em um espectro mais amplo, como alvo, 

concebendo a educação como um mundo maximizado. 

A E. M. Prefeito Dilermando Cruz Filho optou, além das postagens, interações e lives 

realizadas pelo Instagram, por interlocuções síncronas, através dos grupos de whatsapp. Todas 

essas estratégias se revelaram potentes, devido à capacidade de agregar participantes, alcançando 

a comunidade e de receber convidados com significativa atuação social em movimentos diversos, 

realizando, inclusive, uma feira cultural virtual, entre outras interatividades.  

O CEM também decidiu se valer das interações, via whatsapp – síncronas e assíncronas, 

Facebook e, principalmente, pela articulação de ações do grupo publicadas via canal da própria 

escola, no Youtube: 

https://www.youtube.com/c/CentrodeEduca%C3%A7%C3%A3odeJovenseAdultosCEM/feature

d.   Foram realizadas lives e apresentações dos grupos teatrais da escola, além de proposições 

inter/transdisciplinares. Neste sentido, a prática pedagógica do docente, articulada ao grupo, é 

primordial para promoção de uma experiência de múltiplas aprendizagens 

[...] coloca ao professor, ou, mais amplamente, à escola, o dever de não só respeitar os 

saberes com que os educandos, sobretudo os das classes populares, chegam a ela – saberes 

socialmente construídos na prática comunitária – mas também, como há mais de trinta 

https://www.youtube.com/c/CentrodeEduca%C3%A7%C3%A3odeJovenseAdultosCEM/featured
https://www.youtube.com/c/CentrodeEduca%C3%A7%C3%A3odeJovenseAdultosCEM/featured
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anos venho sugerindo, discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em 

relação com o ensino dos conteúdos (FREIRE, 1996. p.15) 

 

Importante destacar que aqueles alunos sem acesso à internet, eram disponibilizados 

materiais físicos impressos, entregues quinzenalmente, respeitando-se todos os protocolos 

sanitários, imprescindíveis no momento. 

 
Print’s de interações síncronas com as turmas - Dilermando Cruz Filho 

   

Fonte: Própria (2020) 

 

Poemas publicados no Instagram – Feira Cultural da E. M. Dilermando cruz Filho 

 

 

Fonte: Própria (2020) 
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Print da página do CEM – You Tube 

 

Fonte: Própria (2021) 

 

CONCLUSÕES 

Consubstanciadas pelas ideias de Paulo Freire, no sentido de propiciar a dialogia e a 

emancipação dos sujeitos, público alvo, as experiências aqui enfocadas ressignificam as práticas 

educativas, delineando memórias relevantes na EJA, num momento marcado pelo antagonismo da 

dor e da (re)descoberta de si mesmos. Intencionou-se, pelas vias deste texto: (i) desvelar algumas 

ações desenvolvidas nesse novo contexto de atuação; (ii) enfocar os desafios e as possibilidades 

de trabalho conquistadas e (iii) enfatizar algumas produções realizadas em um cenário tão difícil 

de incertezas, angústias, sobrecarga e contestação do trabalho docente. 

Merece destaque especial, neste contexto, o número de alunos da EJA, ativos neste 

processo de interlocução: cerca de setenta alunos (dos oitenta e três matriculados), na E. M. 

Dilermando Cruz Filho e cerca de trezentos e dez alunos (dos trezentos e noventa e seis 

matriculados), no CEM. Um cenário que nos impulsiona a continuar lutando!!! 
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A PRÁTICA DA DOCÊNCIA NA FORMAÇÃO DE FUTUROS PROFESSORES: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 
          

Paulo Manoel da Silva Cardoso182; Geogenes Melo de Lima183. 

            

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho se destina a relatar experiências vivenciadas como Residente do 

Programa de Residência Pedagógica (PRP) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), do Subprojeto de Física. Bem como mostrar a importância da prática 

docente nos cursos de Licenciatura, com foco no campo de formação profissional voltado à 

docência, onde a construção do conhecimento se dá e se desenvolve através da interação social e 

na prática educativa (interação entre o Residente e o estudante da escola campo), momento em que 

as teorias empreendidas pelos acadêmicos são agrupadas à prática profissional, bem como o 

momento em que o futuro professor experimenta e atua efetiva e diretamente em seu campo de 

formação, de modo a conhecer e a aperfeiçoar suas habilidades docentes. 

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O docente é uma pessoa capacitada a instruir disciplinas e mediar o conhecimento: seja no  

processo de ensino, seja no de aprendizagem. Para o exercício dessa profissão, é necessário 

adquirir qualificação acadêmica e pedagógica específicas, para que o memso consiga 

transmitir/ensinar as diversas matérias de estudo da melhor forma possível ao aluno. Cursos e 

palestras nas áreas de ensino, pesquisa e extesão são essenciais para ampliar as potencialidades do 

profissional educador. Como licneciando já participamos de cursos como: Importância da leitura 

na formação docente, Conexões entre os cursos de licenciatura e a teorização sobre os processos 

cognitivos, Desafios psicológicos da docência em ambientes virtuais, Inclusão de alunos com 

deficiência auditiva, Jornada de Física Quântica, entre outros. 

O IFRN Campus Santa Cruz começou a participar do Programa de Residência Pedagógica 

(PRP), Edital Nº 1/2020, do Subprojeto de Física, em 2020. No entanto, os Residentes aprovados 

na seleção regida pelos termos do referido edital só puderam dar início ao desenvolvimento das 

atividades com a volta às aulas no formato on-line, em virtude dos empecilhos causados pela 

pandemia da Covid-19. Promovido pela CAPES, com apoio do Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) e Governo do Brasil, 

O Programa de Residência Pedagógica tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da 

formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na 

escola de educação básica, a partir da segunda metade de seu curso. 

 
182 Licenciando em Física, IFRN Campus Santa Cruz, paulomanoel_ifrn@hotmail.com  
183 Prof.° Me. em Física, IFRN Campus Santa Cruz, geogenes.melo@ifrn.edu.br 
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Essa imersão deve contemplar, entre outras atividades, regência de sala de aula e 

intervenção pedagógica, acompanhadas por um professor da escola com experiência na 

área de ensino do licenciando e orientada por um docente da sua Instituição Formadora. 

A Residência Pedagógica, [...] tem como premissas básicas o entendimento de que a 

formação de professores nos cursos de licenciatura deve assegurar aos seus egressos, 

habilidades e competências que lhes permitam realizar um ensino de qualidade [...]. 

(CAPES, 2020). 

Nesse período de adesão às aulas no formato on-line, o IFRN enfrentou alguns problemas 

internos que impossibilitou a gestão dos Campi chegarem ao consenso de uma solução mais efetiva 

para levar as aulas remotas a todos os alunos da instituição. Mas, passado algum tempo, tudo foi 

resolvido! 

Foram criados dois projetos de extensão, destinados a selecionar e oferecer apoio financeiro 

aos alunos sem recurso computacional e serviço de internet, para que os mesmos pudessem 

adquirir tais ferramentas tecnológicas e acompanhar as aulas on-line, que iniciaram com o processo 

de ambientação dos servidores e alunos no espaço digital, respectivamente, ambiente virtual on-

line no qual acontece as aulas dos cursos oferecidos por cada campus IFRN, sendo o semestre 

2020.1 retomado no dia 5 de outubro do referido ano. 

Os períodos letivos tiveram as disciplinas reorganizadas da seguinte forma, para a 

modalidade on-line: módulos 1 e 2 correspondem ao semestre 2020.1 e módulos 3 e 4 

correspondem ao semestre 2020.2. As disciplinas de cada semestre foram subdivididas entre seus 

respectivos módulos. Cada disciplina acontece apenas em um único módulo do semestre. Cada 

módulo tem duração média de 7 semanas. Em virtude do pequeno tempo letivo de cada módulo, 

foram selecionados apenas os conteúdos considerados mais importantes em cada uma das 

disciplinas dos cursos oferecidos pelo IFRN. Cada disciplina dispõe, semanalmente, de uma 

momento síncrono, através de videoconferência no Google Meet, e um momento assíncrona, onde 

o professor posta o conteúdo no Google Class para que o estudante possa aprofundar a 

aprendizagem individualmente. As dúvidas do momento assíncrono são tiradas no momento 

síncrono seguinte. No momento assíncrono também são postados listas de exercício e vídeos que 

complementam o conteúdo de cada semana de aula. As avaliações são realizadas de acordo com a 

metodologia de cada professor. 

Com a retomada das aulas, cada Residente do PRP pode escolher uma turma do Ensino 

Médio no IFRN para desenvolver as atividades do Subprojeto de Física. Para esse momento, 

escolhemos uma turma de 2ª série do Ensino Médio do curso Técnico em Refrigeração na 

modalidade integrado. Como Residente, participamos da turma no Google Class, no grupo do 

Whats App e observamos as aulas nos momentos síncronos e os conteúdos nos momentos 

assíncronos. Nessa oportunidade várias feramentas didáticas foram usadas com o proposito de 
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dinamizar as aulas, tornando-as mais atrativas e produtivas. Ferramentas como jamboard, kahoot, 

canva, padlet, PhET Interaactive Simulations, mentimenter, pixton etc. Que foram de extrema 

importancia na otmização dessas aulas remotas. 

A primeira fase do PRP constituiu-se pela preparação da equipe, com a formação para 

Residentes e Preceptores do PRP, que se deu através dos minicursos e palestras sobre Formação 

Docente e Educação, oferecidos pelo próprio Programa de Residência Pedagógica; observação das 

aulas na turma selecionada; e elaboração de uma Caracterização da Escola Campo do PRP. Junto 

à conclusão dessas atividades também chegamos à conclusão dos módulos 1 e 2, referentes ao 

período letivo 2020.1. 

A segunda e atual fase do PRP constitui-se pelo momento de Regência, no qual estamos 

exercendo a prática da Docência, sob a supervisão do Preceptor, numa turma de 1ª série do Ensino 

Médio com curso Técnico de Informática na modalidade integrado. Para esse momento, foi 

planejado, junto ao Preceptor, como aconteceriam as aulas: foi realizado estudo dos conteúdos da 

Física a serem lecionados, foi feito planejamento para o desenvolvimento das aulas, montagem de 

listas de exercício e avaliações. 

Em linhas gerais, podemos afirmar que o PRP está em sintonia com o Estágio Curricular 

Supervisionado dos cursos de licenciatura, que também entende o exercício da Docência como 

tempo de aprendizagem, no qual o licenciando exerce, na íntegra, atividades específicas da sua 

área profissional. 

Neste ponto semi-final do presente trabalho, queremos destacar que a adaptação dos 

semestres letivos do IFRN para as aulas em módulos no formato on-line, nos levou a desenvolver 

as atividades de observação das aulas e a Caracterização da Escola Campo do PRP em uma turma 

e o atual momento da Regência em outra, pórem, na mesma instituição. 

 

CONCLUSÕES 

Assim, consideramos que, esse momento do curso de Licenciatura em Física, no qual 

estamos como Residente do PRP, trouxe grandes contribuições para a nossa formação profissional 

enquanto futuros professores de Física. Seja com os cursos de formação para Residentes e 

Preceptores do PRP, com os quais foi possível conhecer novas teorias do ensino por meio remoto 

e colocá-las em prática, ou com os momentos em sala de aula virtual, nos quais foi possível 

conhecer mais e aprender sobre como a forma de relação do professor para com seus alunos 

influencia significativamente no processo de ensino e aprendizagem, além de mostrar 

potencialidade de levar o aluno a ter maior proximidade com os estudos dos conteúdos da 
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disciplina de Física, dentro e fora da sala de aula. 

Percebemos que não há somente o apoio profissional do professor para com os alunos, há 

também uma clara relação de amizade e respeito recíproco entre eles, o que proporciona uma maior 

interação social da turma com relação à troca de saberes da disciplina. Fomentar esse nível de 

relação profissional nos trouxe maior abertura a respeito da forma de como pensar e exercer a 

docência com a integração do relacionamento amigável junto ao profissional para com a turma, a 

fim de elevar a qualidade do ensino e tornar a disciplina ainda mais atrativa. 

Dessa forma, concluímos que a prática docente na formação de professores compõe uma 

etapa formativa indispensável para que o Licenciando possa relacionar e consolidar os 

conhecimentos teóricos do campo da Física com a prática didática, proporcionando 

aprofundamento nas reflexões tanto sobre o processo de ensino e aprendizagem, quanto sobre as 

relações administrativas com a Escola Campo, que se dá e se desenvolvem através da interação 

social e na prática educativa. 
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A MONITORIA COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA NAS AULAS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA DURANTE O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL NO IFRN - 

CAMPUS CAL 

 
Laís Duarte do Nascimento184; Dayvyd Lavaniery Marques de Medeiros185 

            

            

INTRODUÇÃO 

Desde o início de 2020, com a chegada da pandemia da COVID-19 no Brasil, as instituições 

precisaram passar por um processo de adaptação que transcorre até os dias atuais. Com isso, na 

área da educação, as escolas e as universidades precisaram aderir ao ensino remoto emergencial, 

que corresponde à modalidade de ensino na qual o professor e os alunos interagem no mesmo 

horário, como na modalidade presencial, porém em localidades diferentes, no ambiente virtual. 

No IFRN, professores, servidores e demais membros da comunidade escolar decidiram 

organizar esse período de ensino remoto, equivalente ao ano letivo de 2020, em 6 (seis) módulos 

com a duração de 5 (cinco) semanas cada um, sendo 1 (um) encontro síncrono por semana, o que 

totalizaria 5 (cinco) encontros síncronos por módulo, correspondendo a até 30% da carga horária 

total da disciplina, e o restante dessa carga horária seria complementada por atividades assíncronas 

tanto nos cursos integrados, quanto nos subsequentes e superiores. 

Na disciplina de Língua Portuguesa do Campus Natal – Cidade Alta, a monitoria foi 

integrada às aulas, na tentativa de potencializar a aprendizagem. Desse modo, traremos um relato 

de experiência que integra as práticas pedagógicas do professor e da monitora e o feedback dos 

alunos ao final da disciplina acerca de como a monitoria potencializou a aprendizagem. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA  

A monitoria nas turmas de Língua Portuguesa foi proposta na tentativa de estreitar o 

contato dos alunos com os conteúdos, não somente nos momentos das aulas remotas, mas também 

no ambiente virtual, por meio das orientações e coordenadas dadas pela monitora. As ações da 

monitoria correspondem, essencialmente, a:  

1. Contribuir com o conteúdo;  

2. Acompanhar as aulas remotas; 

3. Auxiliar os alunos na organização das tarefas. 

 

 
184 Letras, Língua e Literatura Espanhola, UFRN, duartelas@ufrn.edu.br 
185 Professor e Língua Portuguesa e Literaturas, IFRN, dayvyd.medeiros@ifrn.edu.br 
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No planejamento da disciplina ficou acordado que o ponto 1 apresentado acima seria 

executado pela monitora durante as aulas síncronas. Então, criamos uma ação nas aulas que 

chamamos de “Cápsula do Conhecimento”. Basicamente, essa ação foi um momento destinado 

exclusivamente para a monitora participar das aulas expositivas, trazendo parte do conteúdo 

abordado em cada encontro síncrono. Cada cápsula durou entre 5 e 10 minutos. No planejamento 

da disciplina, nós definimos qual seria o tópico da cápsula e, com isso, a monitoria se preparou 

para, no momento predestinado da apresentação, trazer o conteúdo do tópico. Esse momento era 

de grande atenção por parte dos estudantes, tendo em vista que, para muitos, ter a contribuição de 

um monitor era algo novo no contexto escolar. 

No tocante ao ponto 2, o acompanhamento das aulas se deu tanto de forma síncrona quanto 

assíncrona. À monitoria foi concedido, através da plataforma virtual Google Classroom, o acesso 

aos planos para disciplina, ao cronograma proposto pelo professor, às apresentações que seriam 

utilizadas nas aulas remotas, as áudio-séries, aos vídeos, aos questionários, às atividades, aos 

fóruns avaliativos, ao controle de frequência e aos demais materiais a serem utilizados durante o 

curso de Língua Portuguesa. Dessa maneira, foi dado à monitoria acesso a todo o planejamento 

estrutural do curso. Durante as aulas síncronas, a observação e a participação por parte da 

monitoria se deu de maneira frutífera. Além da “Cápsula do conhecimento”, ficou ao encargo da 

monitora acompanhar o chat, onde os estudantes colocavam seus comentários, suas perguntas e 

suas intervenções acerca da aula, enquanto o professor lecionava. Também nós, professor e 

monitora, utilizamos o espaço do chat para escrever alguns conceitos e algumas perguntas 

referentes ao que se abordava de conteúdo em determinados momentos de cada encontro. 

Outra competência dada à monitoria foi a organização/sistematização das entrevistas, 

mesas-redondas e apresentações de seminários. Isso se deu através da produção de listas, auxílio 

na formação de grupos, orientações e esclarecimentos através do grupo da turma no WhatsApp e 

da plataforma Google Classroom nas atividades e fóruns propostos lá. 

Essas ações foram pensadas como forma de potencializar o aprendizado dos alunos na 

disciplina e também de aumentar a interlocução com os estudantes de modo a aproximá-los ainda 

mais, mesmo neste momento remoto que vivemos. Não só isso, mas também como uma maneira 

de oferecer um suporte pedagógico no período em que os módulos se desenvolviam e os estudantes 

tinham outras disciplinas. É assim que, referendados por Frison (2016, p. 138), vemos a monitoria 

como “uma das mais úteis invenções pedagógicas modernas, por reduzir em um terço ou mais o 

tempo gasto para a aquisição dos conhecimentos elementares” e isso pode ser observado no relato 

dos estudantes sobre a monitoria. 
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Ao final de cada disciplina da grande área de Língua Portuguesa (Leitura e Produção de 

Textos, ministrada nos cursos subsequentes de Guia de Turismo e Eventos; Leitura e Produção do 

Texto Acadêmico, ministrada no curso de graduação de Gestão Desportiva e do Lazer e Língua 

Portuguesa e Literatura Brasileira I, ministrada nos cursos de Ensino Médio Integrado), os 

estudantes foram convidados a responder um questionário avaliativo que solicitava que eles 

analisassem a disciplina e a prática da monitoria. 

Esse questionário teve 83 respondentes186, sendo 40 alunos dos cursos subsequentes e 

superiores, o que equivale a 48,2% dos respondentes e 43 alunos dos cursos técnicos integrados, 

o que equivale 51,8% dos respondentes. Quando perguntados sobre quão importante eles julgavam 

ter sido a monitoria na disciplina, 61,3% atribuíram 5, 24,2% atribuíram 4, 12,9% atribuíram 3 e 

1,6% atribuíram nota 2, e nenhum estudante atribuiu 1, num score 1/5, nesse quesito. O que 

demonstra que mais de 80% da turma julga ser importante ou muito importante a monitoria na 

disciplina. 

Em outra questão que buscava saber o quanto os alunos acreditavam que a monitoria era 

um diferencial na disciplina, 64,5% atribuíram 5, 19,4% atribuíram 4, 12,9% atribuíram 3, 3,2% 

atribuíram 2 e nenhum aluno atribuiu 1, num score de 1/5, neste quesito. O que mostra que mais 

de 80% da turma via a monitoria como um diferencial na disciplina. Ainda, em outra questão, foi 

perguntado aos cursistas se eles acreditavam que a monitoria facilitava a comunicação na 

disciplina e sobre isso 61,3% dos alunos atribuíram 5, 27,4% atribuíram 4, 11,3% atribuíram 3 e 

nenhum aluno atribuiu 2 ou 1, num score de 1/5, nesse quesito. O que confirma que mais de 80% 

da turma entende que a prática da monitoria facilitou a comunicação da disciplina. 

Ainda foram observadas nas questões abertas do instrumento avaliativo a impressão dos 

alunos sobre a monitoria as quais apresentamos abaixo para finalizar esse relato para em seguida 

nos dirigirmos à conclusão: 

ALUNO 1: “A monitoria é uma experiência válida e que amplia o conhecimento tanto para quem 

pratica quanto para quem é contemplado (alunos).” 

ALUNO 2: “Muito importante a ajuda de um monitor, pois sempre tinha alguém que podíamos 

tirar dúvidas.” 

ALUNO 3: “A participação da monitora foi uma experiência incrível e que deu muito certo, pois 

tinha uma função única na hora de selar dúvidas e definições que complementavam as explicações 

do professor no ambiente das aulas.” 

 
186 Até o momento do fechamento deste relato uma turma do curso integrado estava em curso, então ela não respondeu 

ao questionário ainda. Foram respondentes: 02 Turmas dos Cursos Subsequentes, 02 Turmas do curso Integrado e 01 

turma da Graduação. 
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CONCLUSÕES 

            Para além da importância da monitoria na formação do monitor como futuro professor,  

acompanhar e contribuir com as aulas remotas num momento emergente  é, sobretudo, uma 

oportunidade de observar como o professor titular da disciplina organiza seu cronograma, planeja 

suas aulas e de quais métodos faz uso para que as dificuldades da modalidade remota de ensino 

comprometa o mínimo possível a qualidade do seu curso.  

Entendemos nesse processo que a monitoria é uma estratégia pedagógica potencializadora 

do aprendizado dos alunos, como bem observado em suas análises trazidas no questionário, e 

também uma forma de incrementar as ações na disciplina de Língua Portuguesa de modo a 

construir novas práticas que podem ser levadas para o ensino presencial e compartilhadas com 

outras disciplinas.  

Concluímos, então, que o Ensino Remoto Emergencial é um momento desafiador para os 

profissionais da educação, mas também é um tempo de reflexão e de busca de práticas fecundas 

para potencializar o aprendizado dos alunos. No caso da monitoria, podemos dizer que há ganho 

em dois campos: primeiro, ganha o aluno que encontra o elemento novo na figura do monitor e 

suas contribuições para a disciplina, e segundo ganha o monitor, professor em formação, que 

encontra nessa prática pedagógica um espaço de aprendizado formativo para sua futura profissão 

e experimenta, na prática, os desafios propostos pelo Ensino Remoto, aproveitando as orientações 

do professor titular e enriquecendo ainda mais sua formação inicial. 
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PENSANDO A RELAÇÃO HUMANA COM A NATUREZA NA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
          

Juliano Sistherenn187; Alan Christian de Souza Santos188 

            

INTRODUÇÃO 

A experiência aqui relatada é fruto do projeto de pesquisa Relação humana com a natureza 

na cultura ocidental: fundamentos, pressupostos e possibilidades, desenvolvido junto a alunos do 

Ensino Médio Integrado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Campus 

Marabá Industrial, entre os anos de 2016 e 2019. A partir da identificação e problematização das 

matrizes de pensamento dominantes na cultura ocidental, o projeto seguiu na contramão do viés 

tecnicista, utilitarista e produtivista que ainda se faz presente na Rede Federal de ensino. 

Apostando na perspectiva da educação integral e tomando por base a reflexão de Edgar Morin, o 

projeto buscou compreender o atual estágio de degradação ambiental e, ao mesmo tempo, inspirar 

outras formas de articulação entre o mundo natural e o do trabalho.                 

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O projeto de pesquisa Relação humana com a natureza na cultura ocidental: fundamentos, 

pressupostos e possibilidades nasceu com a proposta de investigar as formas dominantes de 

pensamento, seus impactos sobre a ação humana e o papel das gerações contemporâneas frente o 

atual estágio de degradação ambiental. 

Edgar Morin, comentando a relação “todo/parte” de Pascal, apontou para a necessidade das 

instituições educacionais do século XXI romperem com a causalidade linear, o pensamento 

simplificador e os compartimentos disciplinares, a fim de observarem problemas fundamentais e 

globais que dizem respeito a todos (2011). Neste sentido, dada a complexidade da questão 

ambiental, a pesquisa adotou uma orientação inter e transdisciplinar na medida em que estimulou 

a aproximação de diversas áreas de saber, onde cada uma se valeu de seus respectivos métodos 

para tratar de um problema comum. 

Para o desenvolvimento do projeto, professores de diversas disciplinas foram convidados 

a dialogar entre si e com alunos, em um movimento que possibilitou a análise e discussão de temas 

e conteúdos tradicionalmente abordados em sala de aula e, ao mesmo tempo, a superação destes, 

na medida em que o conhecimento apreendido na pesquisa disciplinar era partilhado e ampliado 

no seio do grupo em perspectiva transdisciplinar. 
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Para fins didáticos, a pesquisa se orientou pela periodização tradicional da história (idade 

antiga, média, moderna e contemporânea). Dessa forma, todos os pesquisadores puderam se 

concentrar nos mesmos temas e nos mesmos contextos históricos. Sendo que, cada equipe 

investigava a partir dos procedimentos convencionais da área de saber ou disciplina a que estava 

vinculada. Por exemplo, ao estudar a antiguidade, a “equipe história” investigou como os 

historiadores retratam a relação humana com a natureza naquele período, a “equipe literatura” 

analisou o que a literatura antiga falava sobre o tema, a “equipe filosofia” pesquisou como os 

filósofos antigos tratavam da relação humana com a natureza. O mesmo ocorrendo com as demais 

equipes: geografia, artes, pedagogia e ciências naturais.  

Pelo menos uma vez a cada semestre todos os integrantes do projeto se encontravam para 

partilhar os achados da pesquisa e, então, a partir de olhares diversos, procuraram compreender a 

complexa relação do ser humano com a natureza naquele período histórico que estava sendo 

investigado. 

Ao longo dos três anos de atividade, o projeto contou com a colaboração de diversos 

professores e alunos. No ano de 2016 participavam da atividade professores de Artes, Biologia, 

Educação (pedagogia), Educação ambiental, Filosofia, História, Geografia e Literatura. Quando o 

projeto finalizou, em fevereiro de 2019, havia apenas professores de Filosofia, Geografia, História 

e Literatura. O projeto era direcionado aos alunos dos cursos técnicos integrado de Controle 

ambiental, Informática e Eletromecânica. Muitos alunos foram entrando e saindo do projeto ao 

longo dos três anos. Porém, em média, o projeto contou com a participação de 10 alunos de 

Controle ambiental, 6 alunos de Informática e 2 alunos de Eletromecânica. 

Entre os docentes, apesar do amplo convite realizado, houve maior adesão dos profissionais 

que atuavam com disciplinas das áreas de Humanidades e Linguagens. Em relação aos alunos, a 

maioria eram oriundos do curso de Controle Ambiental. Apesar das profícuas relações de troca e 

aprendizagem estabelecidas entre os docentes e discentes participantes do projeto, estes dados 

parecem reforçar a dificuldade de se superar o método cartesiano e o isolamento disciplinar. Por 

isso, visto da maneira convencional, a questão ambiental se torna um problema mais direcionado 

ao campo das Humanidades ou àqueles que estão se profissionalizando na área ambiental e menos 

às Ciências Exatas e ou aos eixos tecnológicos.           

Esta visão distorcida e equivocada da realidade é favorecida pelo paradigma tecnicista 

ainda fortemente presente na Educação Profissional e Tecnológica oferecida pela Rede Federal. 

Advogando os princípios da racionalidade, eficiência e produtividade, os agentes desse modelo 

educacional se dedicam a convencer que o processo de ensino-aprendizagem é objetivo, 
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operacional e neutro (SAVIANI, 2006). E, consequentemente, distante das questões sociais, 

políticas e ambientais do tempo presente.                

Apostando na efetivação da formação humana integral e emancipatória, um dos princípios 

norteadores do IFPA (2009), e considerando o ensino, a pesquisa e a extensão como práticas 

indissociáveis (FEIJÓ e SILVA, 2017), o trabalho desenvolvido no Campus Marabá Industrial 

procurou formar sujeitos reflexivos para o mundo do trabalho e para os desafios e contradições da 

sociedade contemporânea.  

Depois de percorrer diferentes períodos históricos e de considerar diversas experiências 

individuais, coletivas e geográficas, um dos principais pontos observados na síntese da pesquisa 

foi que cada época apresenta as suas formas dominantes e desviantes de pensar a natureza. Cada 

uma dessas formas de pensar e agir comunica com um conjunto de experiências sociais que se 

sobrepõem a partir de determinados jogos de poder e interesses econômicos. Mais ou menos como 

sinalizou Robert Lenoble ao indicar a não existência de uma ideia de natureza em si, facilmente 

delimitada e inteligível. Posto que cada época e meio apresenta sua ideia de natureza fortemente 

atravessada por fatores sociais (1969, p.37).          

O pensamento complexo estimulado por Edgar Morin e defendido na pesquisa Relação 

humana com a natureza na cultura ocidental: fundamentos, pressupostos e possibilidades 

favorece a identificação de condutas e padrões que vem colocando em risco a existência humana 

no planeta Terra. Esses padrões quando repetidos de forma indiscriminada impedem, inclusive, a 

consideração de outras possibilidades de mediação da relação humana com os elementos naturais. 

Neste sentido, simbolicamente, a culminância do projeto se deu com uma ação 

extensionista na comunidade dos Gavião kyikatejê, em fevereiro de 2019. Naquela ocasião, um 

dos momentos mais significativos do dia se deu quando um dos membros da comunidade indígena 

se dirigiu aos discentes, muitos dos quais encerravam sua jornada no IFPA, e os convidou a se 

aliarem à causa dos povos tradicionais da floresta naquele momento e, fundamentalmente, no ato 

de ingresso no mercado de trabalho, quando, segundo ele, os alunos seriam estimulados a 

enxergarem uma ótica totalmente distinta daquela que eles haviam se dedicado a demonstrar ao 

longo daquela visita.  

Tal fala, não combinada ou planejada, carregada de atravessamentos históricos, políticos, 

sociais e ambientais, acabou encerrando o ciclo do projeto do melhor modo possível, chamando 

atenção para experiências humanas diferenciadas frente ao meio natural e, sobretudo, para a 

importância da reflexão, criticidade e responsabilidade de cada um diante do (falso?) dilema século 

XXI, colocado entre a produção em larga escala e a degradação ambiental.     
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CONCLUSÕES 

O trabalho desenvolvido no IFPA Campus Marabá Industrial acerca da relação humana 

com a natureza ao longo da história ocidental cumpriu o seu objetivo de articular ensino, pesquisa 

e extensão e favoreceu a adoção do pensamento complexo (reflexivo, crítico, responsável, 

relacional e participativo) para a consideração do problema ambiental presente na sociedade 

contemporânea. Com o encerramento da atividade institucional e o ingresso de muitos dos 

estudantes que participaram da pesquisa no ensino superior e no mercado de trabalho, o projeto 

seguiu para outra etapa: aquela em que cada indivíduo se torna um multiplicador do conhecimento 

construído e busca colaborar para que outras pessoas próximas possam pensar e repensar seus 

pensamentos e práticas em torno do natural e do social.    
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RELATO DE EXPERIÊNCIAS NO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DO 

SUBPROJETO DE QUÍMICA DO CAMPUS APODI 
          

Maria Isabel Souza Torres189, Luciana Medeiros Bertini190; Paulo Roberto Nunes Fernandes191 

            

INTRODUÇÃO 

O Programa Residência Pedagógica (PRP), iniciado em 2018, foi um projeto criado pelo 

Ministério da Educação (MEC) em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (Capes). Ele foi desenvolvido com o objetivo de aperfeiçoar o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), o qual também é muito importante para 

o desenvolvimento acadêmico do universitário na rede pública de ensino.  

 O PRP é uma intervenção que complementa uma ação do MEC que é a Política Nacional 

de Formação de Professores. Esse projeto tem como objetivo principal conduzir o 

desenvolvimento de práticas educacionais nos discentes das licenciaturas, por meio da inserção 

deles a partir da segunda metade do seu curso, no ambiente escolar/sala de aula da rede básica de 

ensino. 

 Esse programa é de extrema importância para os alunos que estão matriculados em cursos 

de licenciatura, pois ele contribui de forma significativa para o desenvolvimento e a permanência 

do discente. Além disso, evitando a evasão de discentes que não conseguem dar continuidade ao 

curso ou não visualizam motivações em comparação aos outros cursos que são mais valorizados 

pela sociedade.  

Além de motivar o aluno a permanecer no seu curso, o PRP contribui para as etapas 

principais do processo de formação, que são os estágios curriculares obrigatórios. Quando o 

discente é inserido nesse programa, ele já inicia a prática de aprendizagem curricular, podendo 

conhecer e aprender ainda mais na prática a realidade das escolas brasileiras, em adição, 

carregando para suas aulas propostas metodológicas inovadoras, que contribuem para o 

aprendizado do aluno.  

De acordo com Canário (2001), é importante que os alunos considerados futuros 

professores pratiquem em seu desenvolvimento acadêmico práticas educacionais que contribuam 

para sua formação, pois estudos revelam que discentes que conseguem atribuir teoria com prática 
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desenvolvem metodologias educacionais construtoras para o conhecimento do aluno no ensino 

básico.  

Gatti (2011) ressalta a ideia de que o cenário da qualidade dos novos profissionais, após o 

Brasil ter começado a investir em programas que auxiliem na formação de professores, melhorou 

significativamente, pois os atuais discentes concluem sua formação com uma bagagem recheada 

de experiências práticas educacionais, as quais contribuem para o desenvolvimento educacional 

do país. 

 Com isso, o presente trabalho apresenta as experiências adquiridas durante a primeira etapa 

da residência pedagógica de uma das residentes, que teve como objetivo principal observar o 

desenvolvimento de aulas virtuais por meio da plataforma do Google Meet, em algumas turmas do 

ensino médio/técnico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte – campus Apodi. 

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Esse relato foi desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte – campus Apodi, a partir das atividades desenvolvidas pelo programa PRP. 

Dentre essas atividades, pode-se citar: webinar de abertura do programa apresentado pelo Youtube, 

observação da instituição a partir do projeto político pedagógico do campus, e depois as 

observações e regências realizadas, em algumas turmas, por meio da plataforma Google Meet. As 

turmas acompanhadas pela aluna foram: Técnico em Química subsequente, 2º ano Técnico 

Agropecuária/Biocombustível Integrado/dependência e a Turma do 2º ano Técnico Agropecuária, 

Integrado, que a aluna realizou. 

 A observação das aulas foi realizada a partir de salas virtuais criadas pelo professor 

preceptor na platarfoma digital Google Meet. Todo o processo dessa primeira etapa do PRP, o 

estudo do plano político pedagógico da instituição de ensino, a análise de ambientação da sala de 

aula e da instituição, foi realizado por meio de meios digitais, pelo fato de que o Brasil está 

vivenciando um momento crítico na saúde pública. Por estar no 7º período do curso e, assim, 

conseguir aproveitar esse programa para as disciplinas de estágios curriculares obrigátorios, após 

a observação de algumas aulas pelo Google Meet nas turmas de Técnico/Ensino Médio, tais como 

Técnico em Química subsequente, 2º ano Técnico Agropecuária/Biocombustível 

Integrado/dependência e a Turma do 2º ano Técnico Agropecuária, Integrado, iniciou-se a 

regência. A primeira regência foi realizada na turma do Técnico em Química subsequente, por 

meio da plataforma Google Meet, ministrando o conteúdo de Modelos Atômicos e Distribuição 
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Eletrônica, e, como atividade assíncrona, foi disponibilizada uma lista de exercícios. A segunda 

regência foi uma avaliação na mesma turma, por meio do Google Meet, sobre os conteúdos de 

Introdução à Química, Cálculos Químicos, Modelos Atômicos e Distribuição Eletrônica. Já a 

terceira regência, via Google Meet, foi na turma do 2º ano Técnico Agropecuária/Biocombustível 

Integrado/dependência com o conteúdo de Medidas em Química, Fórmulas, Leis ponderadas e 

Estequiometria, e uma lista de exercício foi liberada para resolução. Em cada aula realizada, um 

plano de aula foi desenvolvido seguindo o modelo do professor preceptor. 

Levando em consideração o período de atividades realizadas, elas foram desafiadoras, 

porque repassar conteúdos específicos para alunos por meio de uma tela digital, a qual não há 

certeza se estão compreendendo, é uma experiência única que durante a graduação não foi 

vivenciada. Vale salientar que é de fundamental importância que os alunos de cursos de 

licenciatura consigam ter práticas em sala de aula, durante sua formação. A Figura 01 apresenta 

um dos momentos de observação da sala de aula. 

 

Figura 01: Observação plataforma Google Meet momento síncrono – Turma 2º ano Técnico 

Agropecuária/Biocombustível dependência integrado (Revisão: NOX e Reações Químicas). 

 
Fonte: Própria (2021). 

 

A Figura 02 apresenta um dos momentos de regência pela residente. 

 
Figura 02: Regência plataforma Google Meet momento síncrono – Técnico em Química subsequente – Modelos 

Atômicos e Distribuição Eletrônica. 
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Fonte: Própria (2021). 

 

CONCLUSÕES 

Fica claro que o Programa Residência Pedagógica é de grande importância para os alunos 

da licenciatura, isso porque é um programa que contribui para o desenvolvimento prático deles no 

ambiente de ensino, apesar dessa etapa ter sido desenvolvida em um período curto e crítico. Esse 

programa contribui bastante, tanto para o aluno da licenciatura quanto para o professor preceptor 

e os alunos da turma, pois transporta uma gamificação de melhorias nas aulas e carrega 

metodologias facilitadoras para o desenvolvimento pedagógico, além de contribuir para o ensino-

aprendizado. 
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AS CONTRIBUIÇÕES DO PIBID/UEPA PARA A FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
          

Rayane Tamborini Martins192; Bárbara da Silva Ivo193 

            

INTRODUÇÃO 

Este relato de experiência é fruto da vivência enquanto bolsistas egressas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), mais especificamente, no subprojeto de 

Pedagogia da Universidade do Estado do Pará (UEPA), Campus X – Igarapé-Açu/PA, o qual tinha 

por objetivo o redimensionamento de práticas pedagógicas numa perspectiva lúdica para as classes 

multisseriadas situadas nas comunidades rurais do município de Igarapé-Açu. 

Ao longo da vivência no referido programa, muitas inquietações surgiram no sentido de 

refletir sobre o exercício de uma prática docente futura, pois a realidade aqui relatada é cercada 

por muitos fatores que tendem a implicar, diretamente, no exercício da profissão docente. Uma 

vez que, muito além de vivenciarmos a iniciação à docência nos primeiros anos do curso de 

Pedagogia na Universidade do Estado Pará, foi possível conhecer sobre outros contextos que 

cercam o ensino e aprendizagem no cenário da Amazônia Paraense, como é o caso da realidade 

multisseriada. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é investigar as contribuições do PIBID/ UEPA no 

processo da formação inicial docente.  Os percursos metodológicos da pesquisa partiram de uma 

abordagem qualitativa, seguido de um levantamento bibliográfico. Destaca-se como sujeitos da 

pesquisa duas bolsistas egressas do PIBID/ UEPA e como objeto de coleta de dados as observações 

realizadas de setembro/2018 a janeiro/2020 no contexto de uma classe multisseriada localizada na 

zona rural de Igarapé-Açu.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Como apontado, a experiência aqui relatada é fruto da vivência enquanto bolsistas egressas 

do PIBID/ UEPA. No entanto, antes de tratar, propriamente, sobre os pontos que perpassam as 

contribuições da atuação no referido programa para a formação inicial docente, faz-se necessário 

conceituar o modelo de ensino que marca esse contato inicial com o universo do professorado. 

Desse modo, de acordo os escritos de Hage (2005), as classes multisseriadas são 

caracterizadas por reunirem em uma mesma turma, concomitantemente, alunos de idades e séries 

diferentes sob a docência de um único professor ou professora. Sobre isso, Fighera (2018, p. 30) 

 
192 Licenciatura Plena em Pedagogia, Universidade do Estado do Pará (UEPA), rayanemartins_@outlook.com.br 
193 Licenciatura Plena em Pedagogia, Universidade do Estado do Pará (UEPA), barbaraivo74@gmail.com.br 

mailto:rayanemartins_@outlook.com.br
mailto:barbaraivo74@gmail.com.br


II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

    
 

    

salienta que “as escolas multisseriadas possibilitam o convívio entre os diferentes níveis de 

aprendizagem dos alunos, construindo uma nova concepção de aprendizagem cooperativa, em que 

os alunos apoiam-se nos outros e no professor, valorizando os diferentes saberes.” 

 Alicerçados nesses argumentos, entende-se por multisseriado um modelo de ensino 

marcado pela diversidade de alunos com idades e séries diferentes, mas que tende a possibilitar a 

experiência entre seres que carregam consigo variadas histórias de vida.  É pensando, portanto, 

nessa diversidade que marca o cenário do ensino e aprendizado na multisseriação, que este estudo 

se constrói a partir da experiência no PIBID/ UEPA, perpassando as questões que envolvem as 

contribuições que a vivência na multissérie trouxe para o processo da formação inicial docente.  

Particularizando a discussão para o espaço de atuação das bolsistas, as ações direcionadas 

eram de caráter lúdico e voltadas para a realidade das classes multisseriadas situadas nas 

comunidades rurais do município de Igarapé-Açu/PA. No caso da experiência aqui relatada, as 

atividades eram aplicadas em uma escola pública situada na Vila do 2º Caripi – comunidade 

localizada na zona rural da cidade em questão –, a qual tinha apenas uma turma e contemplava 

alunos do Pré I ao 5º ano do Ensino Fundamental, todos sob a docência de apenas uma professora.  

A instituição apresenta uma infraestrutura básica, dispondo de duas salas de aula, uma 

cozinha/ copa, uma sala para acomodar os recursos tecnológicos de uso exclusivo da docente e 

uma sala para guardar os livros e demais materiais pedagógicos. No geral, o espaço interno da 

instituição é reduzido, no entanto, a mesma também é cercada por uma área externa ampla e muito 

bem utilizada pelos alunos nos momentos de recreação e interação.  

Dinate desse cenário, ressalta-se que, a partir do desenvolvimento das atividades lúdicas, 

do conhecimento sobre as características que marcam as classes multisseriadas e das relações 

estabelecidas com os alunos, famílias, servidores da escola e membros da comunidade, foi possível 

refletir sobre o processo formativo para o professorado, de modo a pensar sobre novas práticas que 

pudessem contribuir para uma ação docente futura. 

 Nesse sentido, Nóvoa (1991) ao tratar sobre a formação de professores, aponta que esta 

não constrói por meio do acúmulo de cursos, conhecimentos ou técnicas, mas sim por meio de um 

processo de reflexividade crítica sobre a própria prática. Isto é, o docente se forma a partir do 

trabalho de reflexão sobre aquilo que este desenvolve no seio do professorado, buscando sempre 

exercitar o ato de pensar sobre o exercício profissional e sobre o que tem sido desenvolvido ao 

longo do trabalho na profissão de professor. 

 Foi justamente através desse caminho que a vivência no PIBID/ UEPA possibilitou que 

trilhássemos ainda no contexto da academia, pois na universidade o contato com a teoria poderia 
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ser melhor aprofundado com a vivência da prática docente em sala de aula, o que, de certa forma, 

incita um processo constante de reflexão sobre a prática a qual estava sendo exercida e sobre o que 

poderia ser aperfeiçoado nas ações a serem aplicadas futuramente enquanto profissionais da 

educação. Tendo em vista que, com base no que aborda Freire (1987, p. 70) “[...] se os homens 

são seres do que fazer é exatamente porque seu fazer é ação e reflexão. É práxis. É transformação 

do mundo”. Em outras palavras, o processo de formação de professores exige reflexão daquilo que 

se conhece teoricamente com o que se vivencia na prática escolar.  

 Essa experiência tende a fazer com que os graduandos tenham um maior contato com o 

âmbito educacional, uma vez que, a partir da atuação no PIBID/ UEPA, podemos conhecer mais 

sobre a nossa área de atuação e vivenciar a realidade das classes multisseriadas, mostrando que o 

programa em questão realmente busca favorecer a interação e reflexão acerca da atuação docente 

em sala de aula. Desse modo, pode-se perceber que, quando se tem, ao longo do processo de ensino 

e aprendizagem, a junção da teoria estudada com a prática proposta, mais viável é o caminho para 

se desenvolver a práxis. 

Assim, atuar como bolsistas em uma classe multisseriada nos possibilitou olhar com mais 

atenção para a realidade das comunidades rurais, buscando conhecer e valorizar a cultura, a 

identidade e os saberes dos indivíduos que vivem no campo. Essa aproximação com a multissérie 

foi muito importante para nossa formação e para as metodologias que utilizávamos a partir dos 

materiais lúdicos que levavámos para a escola, já que ao longo do trabalho docente no campo, as 

atividades partiam sempre da relação dos conteúdos de ensino com o que os alunos mais 

conheciam e tinham contato, como por exemplo, o plantil de pimenta-do-reino, do dendê, das 

hortaliças, etc. 

 Essa vivência nos desafiou e possibilitou entender como seria a melhor forma de trabalhar 

com essas crianças, considerando que a classe era composta por várias séries com alunos de idades 

e saberes diferentes. Por isso, destacamos a necessidade de que o processo de ensino e 

aprendizagem, nas classes multisseriadas, aconteça da melhor forma possível para que os 

estudantes das comunidades rurais possam ter as mesmas oportunidades que os alunos das classes 

seriadas, buscando sempre valorizar e possibilitar uma educação do campo e para o campo.  

 

CONCLUSÕES 

 A importância do PIBID/ UEPA para a nossa formação foi grandiosa, uma vez que nos 

possibilitou conhecer a realidade das comunidades rurais e dos alunos de classes multisseriadas 

durante 18 meses, um tempo de grande aprendizado e conhecimentos que serão de suma 
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importância para a nossa atuação como futuras professoras e defensoras de uma educação básica 

do/no campo. 

 Posto isso, entende-se que a formação inicial docente é o momento em que o graduando 

poderá conhecer e buscar novas metodologias de como ensinar nos mais variados modelos de 

ensino e, quando se tem a oportunidade de participar de um programa como o PIBID/ UEPA, essa 

vivência sai dos livros e entra na realidade, dado que, a partir das experiências que tivemos durante 

a atuação no programa, conseguimos observar que o processo de ensino e aprendizagem tem que 

estar relacionado com o cotidiano e com a cultura das pessoas que vivem naquela realidade. 
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DESAFIOS DAS AULAS REMOTAS: O PROFESSOR E O USO DAS TECNOLOGIAS 

DIGITAIS 

Eralda Ramona de Medeiros 

INTRODUÇÃO 

“Inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança” (Stephen Hawking) 

A citação que inicia esse tópico nos faz refletir sobre as constantes mudanças a que nós, 

seres humanos, estamos sempre passando, em qualquer que seja a área.  Falando especificamente 

do contexto educacional nesse período pandêmico que assola a humanidade, percebemos que a 

educação e seus preceitos metodológicos sofreram grandes mudanças, principalmente, com a 

adoção do chamado “ensino remoto”, no intuito de diminuir os prejuízos em razão da 

impossibilidade de aulas presenciais, devido aos protocolos sanitários. 

Em um contexto educativo marcado por mudanças, é importante que a escola prepare seus 

alunos para esta sociedade que se apresenta cada vez mais digital, ajudando-os também a se 

posicionarem criticamente, orientando-os a respeitarem as diferenças e múltiplas identidades 

forjadas no universo ciberespacial, pois como afirma Moreira e Januário (2014, p.74) “os avanços 

das tecnologias de informação e da comunicação, e em particular da Internet, têm estimulado de 

forma decisiva a aprendizagem, para além das estruturas educativas formais”. 

Ao escrevermos um relato de experiência, temos o intuito, de certa forma, de elucidar os 

desafios pelos quais os professores estão passando durante o período das aulas remotas. Esse relato 

foca no que, talvez, tenha sido o principal desafio do professor nesse novo cenário: o uso dos 

aplicativos digitais. Acreditamos que, ao promovermos tais discussões, contribuiremos para 

pensarmos a nova realidade que cerca os docentes e a educação, na tentativa de seu aprimoramento.  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

De acordo com Nova Escola, mais de 1,5 bilhão de crianças e jovens foram afetados pelo 

fechamento das escolas em mais de 190 países desde o início da pandemia194. Com o advento da 

pandemia, vieram as aulas remotas e, consequentemente, as incertezas e inseguranças. Além disso, 

metodologias de ensino já existentes foram sendo descobertas e os professores, por sua vez, estão 

tendo que se adaptar à essa realidade. 

O novo e repentino contexto provocado pela pandemia do novo coronavíruas (COVID-19) 

fez com que muitos professores se sentissem angustiados e receosos sobre o que estava por vir. É 

o que podemos perceber na fala do Professor Evandro Tortora, colunista da Revista Nova Escola, 

 
194  Informação disponível em: https://novaescola.org.br/ . Acesso em abr. de 2021. 
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ao dizer que “no início da pandemia, eu não me sentia professor. Parecia que a profissão tinha sido 

descaracterizada”.195  

Uma grande parcela dos professores não tem facilidade em manusear aplicativos digitais. 

É preciso, então, desenvolver um trabalho voltado para a ampliação dos conhecimentos dos 

docentes, na tentativa de que eles compreendam, ao máximo, as potencialidades e funcionalidades 

de cada aplicativo.  

Dessa forma, pensamos em um projeto voltado para os professores das Escolas Municipais 

de Carnaúba dos Dantas – RN. O projeto aconteceu de forma digital, através da utilização de 

ferramentas digitais, tais como: Google Forms, Youtube e WhatsApp.  

Para ajudá-los, a primeira ação realizada foi expor tutoriais encontrados no Youtube, que 

continham informações sobre o aprimoramento das ferramentas digitais. Estabeleceu-se que a 

melhor forma de tratar esse assunto seria por meio do WhatsApp, através de grupos onde os 

professores poderiam trocar ideias e interagirem entre si. 

A interação simultânea de todos do corpo docente das escolas, em geral, foi essencial para 

o progresso síncrono entre os professores. Dividir experiências em grupos de WhatsApp, bem 

como divulgar seu trabalho com os outros colegas foram duas das diversas causas que 

possibilitaram o efetivo trabalho do professor nas aulas virtuais. 

Os gráficos abaixo foram criados através do Google Forms para identificar o grau de 

dificuldade dos docentes em relação às aulas remotas e ao uso de aplicativos digitais.  

Figura 1: Pesquisa sobre o grau de dificuldade no uso dos recursos digitais. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 O gráfico 1 nos dá um excelente indício de que os professores envolvidos na pesquisa estão 

se adaptando à nova realidade imposta. Metade dos entrevistados respondeu que estão aprendendo 

rápido a manusear nos recursos digitais, o que demonstra, a nosso ver, o comprometimento dos 

 
195 Fala disponível em: https://novaescola.org.br/.  Acesso em abr. de 2021. 
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docentes em oferecer uma educação de qualidade para seus alunos, mesmo diante de uma realidade 

extremamente complexa.   

É importante também destacarmos outro dado que esse gráfico nos oferece: mais de 30% 

precisaram de alguma ajuda. O dado em si não é alarmante, mas nos faz pensar na importância do 

trabalho em equipe de forma colaborativa para trabalhar com tecnologias digitais, especial no 

período da pandemia. 

 

Figura 2: Aplicativos mais usados pelos professores durante as aulas remotas. 

 

Fonte:  Autoria própria 

 

 O gráfico 2, que trata dos aplicativos mais utilizados pelos professores, nos mostra que o 

Google Meet e o Youtube foram os mais usados pelos docentes. O Meet é a plataforma responsável 

por permitir os momentos de interação online entre os alunos e os professores. O Youtube é uma 

das maiores plataformas de compartilhamento de vídeos existentes na web. Além disso, é válido 

ressaltar a utilização do WhatsApp como forma de comunicação. De posse dos dados elucidados, 

percebemos que os professores têm tentado se adaptar a esse novo contexto, procurando utilizar 

os mais diversificados apps para suas aulas, com o propósito de oferecer um ensino de qualidade 

aos alunos.  

 

CONCLUSÃO 

As tecnologias requisitaram ao ser humano novas formas de interação e essas não podem 

ficar longe da escola. Se considerarmos o letramento digital como um estágio evolutivo da espécie 

humana, no que se refere à apropriação dos novos processos de ler e escrever mediados pelas 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs), fica evidente a necessidade de 

incorporação desses processos no ambiente escolar (SOUSA, 2009). 

O contexto apresentado por Sousa cabe analogamente ao cenário pandêmico vivido pelo 
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mundo atualmente. A educação, dessa maneira, precisou incorporar o letramento digital em seu 

fazer pedagógico, de modo a amenizar os prejuízos gerados pela pandemia na Educação. Como 

vimos nos gráficos dispostos acima, os professores participantes estão aprendendo e procurando 

incorporar o uso das ferramentas digitais ao seu trabalho docente. Concluímos que, apesar de dias 

difíceis cheios de incertezas, a pandemia trouxe à uma nova modalidade de ensino, o ensino 

remoto. Apesar de todas as dificuldades, os professores foram capazes de aprender a manusear 

aplicativos que não eram usados em aula, com objetivo de oferecer um processo de ensino e 

aprendizagem satisfatório.  
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TRAJETÓRIAS E VIVÊNCIAS DO ENSINO REMOTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS 

E ADULTOS EM TEMPOS PANDÊMICOS 
 

Mariana dos Santos Nunes Cordeiro196 

 

INTRODUÇÃO 

A rede municipal de ensino de Salvador/BA interrompeu as aulas presenciais por meio do 

Decreto nº 32.268, no dia 17 de março de 2020, bem como outros sucessivos decretos até o 

presente momento. Tal determinação fez parte das ações de enfrentamento à pandemia do novo 

coronavírus. Apesar da suspensão das aulas presenciais, a Escola Municipal Teodoro Sampaio, 

foco deste relato de experiência, continuou com suas atividades pedagógicas. 

Antes da Secretaria Municipal da Educação (SMED) orientar o que fazer em relação à 

questão acima, a coordenação pedagógica não demorou a discutir com a gestão e o corpo docente 

sobre a continuidade do ano letivo. Desse modo, acentuaram-se discussões a respeito da conjuntura 

promovida pela pandemia. Um desses debates foi sobre como seria o trabalho docente diante desse 

cenário supracitado.  

Os planos de ação pensados em conjunto pela equipe escolar com flexibilidade para os 

professores se adaptarem e se adequarem, foram alicerçados em meio a muitas dificuldades, 

principalmente no que se refere à formação docente para o ensino virtual e ensino híbrido. A 

realidade dos discentes também foi redimensionada, visto que nem todos têm acesso à internet, 

celular ou notebook. 

Diante do exposto, tem-se as seguintes questões norteadoras: como a coordenação 

pedagógica da Escola Municipal Teodoro Sampaio procedeu em relação ao trabalho no ensino 

remoto? as estratégias adotadas tiveram sucesso? quais as dificuldades com o ensino remoto e com 

as tecnologias para ensinar ao público da Educação de Jovens e Adultos? 

A Escola Municipal Teodoro Sampaio, situada no bairro da Santa Cruz em Salvador/BA, 

atende aos anos finais do Ensino Fundamental, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) está 

organizada da seguinte forma: 

• EJA I – 1º Segmento da Educação de Jovens e Adultos – é constituída de Tempo de 

Aprendizagem I (TAP I); Tempo de Aprendizagem II (TAP II); e Tempo de Aprendizagem 

III (TAP III),  

• EJA II – 2º Segmento da Educação de Jovens e Adultos – é constituída de Tempo de 

Aprendizagem IV (TAP IV) e Tempo de Aprendizagem V (TAP V). 

 

 
196 Pedagogia, UNEB, mariananunes@outlook.com 
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 Este artigo tem como objetivo geral apresentar a experiência de trabalho no ensino remoto 

na Escola Municipal Teodoro Sampaio, vivenciada por mim, como coordenadora pedagógica da 

Educação de Jovens e adultos.  

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A Escola Municipal Teodoro Sampaio não parou suas atividades pedagógicas no período 

de pandemia de 2020. A coordenação pedagógica junto com a gestão escolar encontrou uma forma 

de minimizar o impacto, que foi com as atividades impressas. A coordenação pedagógica 

continuou com as atividades complementares (AC), uma vez por semana, solicitando as atividades 

para impressão, formação para a reformulação do Projeto Político Pedagógico (PPP) e formação 

continuada para o corpo docente. 

No mês abril de 2020, a SMED iniciou as atividades não presenciais para o Ensino 

Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos, com atividades impressas e aulas por meio da 

Plataforma Escola Mais Digital e na TV. Como objetivo de cumprir umas das orientações do 

Parecer CNE/CP nº 05/2020, que foi o vínculo educativo entre o corpo discente e a escola. 

A SMED estabeleceu parceria com a Escola Mais, uma escola de São Paulo, para ofertar 

de forma gratuita aulas virtuais diárias, através da plataforma Canvas, que não atende a EJA I. A 

plataforma Escola Mais utiliza o conceito de sala de aula invertida, na qual o aluno estuda o 

conteúdo antes da aula e depois discute os conhecimentos adquiridos, tirando possíveis dúvidas de 

conteúdo com a ajuda e orientação do professor.  

Com a plataforma Escola Mais, o próximo passo da coordenação pedagógica foi formar 

uma equipe de professores para trabalhar com a plataforma, objetivando mostrar como acessá-la, 

para que eles não fossem apenas um tutor e sim, um mediador. 

 
Promover a aprendizagem do aluno é um desafio para o professor. O que fazer diante 

disso? Pensamos que a solução possa partir, inicialmente, de três aspectos: planejamento, 

foco na pesquisa e no desenvolvimento de projetos e uso das tecnologias. No que diz 

respeito ao primeiro fator, duas coisas não podem ocorrer: o planejamento sem 

flexibilidade e a criatividade desorganizada (MORAN, 2012 apud SCHNEIDER, 2015, 

p. 58) 

 

 

A partir das ideias de Moran (2012 apud SCHNEIDER, 2015), foi proposto pela 

coordenação desenvolver planejamentos de acordo com os projetos e, pensando nas aulas da 

plataforma Escola Mais, foi discutido como promover o uso as tecnologias de forma que o aluno 

fosse protagonista. 
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Ao realizarmos a formação para uso da plataforma Escola Mais, notamos que não houve 

tantas dificuldades por parte dos professores. Além de estarmos à disposição para sanar as dúvidas, 

a Escola Mais disponibilizou vídeos de como manusear a plataforma. Alguns professores e 

professoras também apoiaram outros colegas para tirar as dúvidas. 

O uso de ambientes virtuais de aprendizagem, através da plataforma Escola Mais, mudou, 

inicialmente, o papel do docente, que pode compreender a importância de ser mediador de seus 

alunos. Para desenvolver a educação à distância, coube a coordenação discutir com os professores 

sobre a importância de não ser apenas um mero tutor. 

 O professor em “tempo pandêmcio” tornou-se um pesquisador, aproveitamos o momento 

para incentivá-lo a buscar a se aperfeiçoar em relação ao uso das tecnologias no retorno às aulas 

presenciais. Já que “o papel do educador é mobilizar o desejo de aprender, para que o aluno se 

sinta sempre com vontade de conhecer mais. (MORAN, 2012, p. 33 apud SCHNEIDER, 2015). 

 Orientamos que os professores também interagissem nos fóruns e enviassem atividades no 

Google Forms. A prática pedagógica no ensino remoto viabiliza a recursividade, múltiplas 

interferências, conexões e trajetórias, não se restringindo à disseminação de informações e tarefas 

inteiramente definidas a priori. A coordenação pedagógica discutiu que não é apenas uma 

transposição didática do presencial para o ensino remoto. 

Após alguns meses, os professores não poderiam mais se relacionar com os alunos na 

plataforma, pois ela se resumiu apenas para os alunos assistirem aulas. A partir desse momento, 

em reunião online, foi discutido quais outras formas de diálogo poderíamos criar para ter contato 

com os alunos a distância.  

Foram criados grupos no WhatsApp Business utilizando os números fixos da escola para 

gerar grupos de todos os anos/séries. Esses grupos foram administrados pelas coordenadoras. Esse 

canal de diálogo foi importante por termos uma comunicação mais rápida com os alunos, 

lembrando que a minoria tem um telefone com internet. Para atender ao público da EJA I, 

compreendendo suas limitações com as ferramentas da tecnologia digital, a SMED sistematizou 

semanalmente, blocos de atividades para serem impressas e entregues aos alunos. Ao longo do 

processo do ano letivo, as professoras da EJA I reassumiram a função da elaboração dos blocos de 

atividades, com o mesmo objetivo inicial.  

A ideia de criar grupos de WhtasApp foi para postar as atividades pelo Google Forms, 

poucas vezes no formato PDF. Com apoio de dois professores, um do turno vespertino e outro do 

turno noturno, fizemos a formação para utilizar o “Google Forms”, um aplicativo de formulário 

online. Esse formulário é interessante, pois o professor acompanha quantos alunos estão 
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responderam atividades, acompanha enquetes e possibilita questões discursivas. 

Começamos as lives pelo Instagram da escola de forma a diversificar a estratégia de ensino, 

trazendo temas diversos como Comunicação Não-Violenta, Luta Antirracista, A Matemática do 

Cotidiano, Saúde da Mulher, etc. Professores, funcionários, alunos, ex-alunos e comunidade 

escolar participaram de transmissões ao vivo que estão salvas no perfil do Instagram, intitulado 

@em_teodorosampaio. Todas as lives foram mediadas por alguém da comunidade escolar e os 

colegas e alunos foram convidados para falar sobre diversos temas. 

O perfil do Instagram também veiculou a série “Minha Escrevivência: um diálogo com a 

escrita de Conceição Evaristo” com uma série de cards em que funcionários e alunos contavam 

um pouco de sua história no bairro e na escola, valorizando seu processo de crescimento pessoal. 

Nas ações pedagógicas realizada pelo coordenador pedagógico uma vez por semana, com 

os professores, de forma virtual, via Google Meet, refletimos sobre o impacto das novas 

tecnologias nas comunidades de aprendizagem e vimos que é perceptível a participação das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), pois elas estão cada vez mais presentes nas 

atividades dos docentes e dos estudantes, facilitando assim, o acesso e a socialização do 

conhecimento. Porém, nem sempre são vistas como “ferramentas” para facilitar, assim um dos 

desafios é a socialização/inserção das tecnologias em sala de aula e, agora, utilizá-las para trabalhar 

no ensino remoto. 

 
[...} o docente é um arquiteto do conhecimento e precisa mostrar para o aluno que existem 

diferentes formas de construir o saber. O uso de tecnologias serve como combustível 

bastante diversificado de ferramentas que podem estimular e facilitar o processo de 

aprendizagem, e cabe ao professor ensinar ao aluno como utilizá-las de forma crítica e 

produtiva. (LIMA; MOURA, 2015, p. 78) 

 

 Mesmo cientes que a maioria dos estudantes não tem acesso à internet, computadores, 

tabletes, ressaltamos que os  estudantes idosos têm sérias limitações com as tecnologias, algo para 

se pensar no retorno presencial, já que a proposta é o retorno com rodízio de turmas. A gestão 

escolar solicitou a SMED internet de qualidade para serem usados tabletes no retorno, visto que, 

não adianta pedir aos professores mudanças de atitudes, sem oferecer condições e infraestrutura 

adequadas para o trabalho pedagógico acontecer com qualidade e de forma efetiva. 

 
Priorizando um ritmo pessoal de aprendizagem, o professor precisa conhecer as diversas 

ferramentas que podem ajudar seus alunos a aprender. Nesse caso, a internet é a principal 

inovação tecnológica que permite o acesso a informações. Nela, o conhecimento pode ser 

desenvolvido em uma leitura de um blog, assistindo a um vídeo em uma rede social ou, 

ainda, em um jogo. Para atender a uma demanda de personalização e estimular a 

autonomia de seus alunos, o professor exerce menos seu papel de palestrante, pois os 

estudantes podem obter toda instrução teórica on-line. (LIMA; MOURA, 2015, p. 79). 
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Nas atividades complementares, aconteciam formações em que discutíamos sobre o fato 

de que os professores não deveriam ter um total empoderamento sobre as novas tecnologias, mas 

também dispor de possibilidades pedagógicas para utilizá-las e avaliar suas ações. 

 

CONCLUSÕES 

Findamos o ano de 2020 sem finalizar o ano letivo, sem a maioria dos estudantes 

participando do ensino remoto e sem saber como seria o ano de 2021. A Secretaria Municipal da 

Educação, até o momento, não divulgou nenhum documento com orientações ou qualquer 

comunicado. Portanto, a gestão da escola juntamente com a comunidade escolar sabe de todas as 

dificuldades dos discentes e do corpo docente, por isso, concluímos que há a necessidade de uma 

formação continuada para os professores. Ainda é necessário formar para a prática e que essa deve 

ser reflexiva e de qualidade, não somente no ensino remoto, como também no ensino híbrido, para 

que assim, tenhamos um ensino e aprendizagem de qualidade. Ressaltamos ainda que, a formação 

docente não seja proposta apenas pela coordenação escolar, como também deva ser de 

responsabilidade da SMED. 

A Prefeitura do município de Salvador deve pensar em políticas públicas de acesso à 

internet, pois, como foi dito no início desse artigo, a Escola Municipal Teodoro Sampaio “nunca 

parou”, professores sempre estão planejando atividades para os nossos alunos, as quais tinham ser 

impressas para alcançar um maior número de estudantes.  

Por fim, há a preocupação na evasão escolar que pode ser maior do que nos anos anteriores. 

É necessário, portanto, que no retorno às aulas presenciais, o estudante seja ensinado a ser 

protagonista da sua própria aprendizagem, ajudando-o a usar as ferramentas que os professores 

utilizarão no ensino híbrido. É necessário e urgente pensar na re-elaboração do currículo e atualizar 

o PPP diante do contexto social vigente. 
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RESSIGNIFICANDO O ENSINO DE REDAÇÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

SOBRE AULAS DE REDAÇÃO EM UM CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR 

COMUNITÁRIO 
          

Jessica Paula Vescovi197; Heloisa Patricia Besson Morgan198  

            

INTRODUÇÃO 

Em tempos pandêmicos, de homeoffice e homeschooling, (re)significar o processo de 

ensino aprendizagem tornou-se vital. As reinvenções foram necessárias nos mais variados níveis 

de ensino, colocando professores e estudantes em um momento de ensino remoto emergencial, 

que, por sua vez, evidenciou ainda mais algumas desigualdades existentes em nossa sociedade. 

Nesse contexto, propiciar aos estudantes acesso à construção do conhecimento de maneira coletiva 

e colaborativa torna-se de extrema relevância. 

Não obstante, em tempos de infodemia, a pandemia das informações, saber interpretar, se 

posicionar e, por consequência, argumentar, tem um efeito significativo mediante às necessidades 

impostas. Nesse sentido, o trabalho com a linguagem e, em especial, com a produção de textos, 

deve ultrapassar os limites impostos por um ensino estrutural, que visa, única e exclusivamente, a 

apresentação de “formas prontas” para a produção dos textos solicitados, visando estar associado 

a diferentes áreas do saber, estabelecendo múltiplos diálogos e propiciando aos estudantes um 

ensino significativo.  

Mediante o exposto, esse relato tem como objetivo apresentar estratégias utilizadas em 

aulas de redação, ministradas durante a pandemia e na modalidade remota em um curso pré-

vestibular comunitário, ofertado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), setor Palotina, 

tecendo algumas reflexões sobre a importância de um ensino contextualizado às necessidades dos 

estudantes e, sobretudo, à realidade em que estão inseridos.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 Democratizar o acesso à educação pública e de qualidade é o principal escopo do projeto 

de extensão Pré-Vestibular Comunitário (PREVEC), ofertado por professores da UFPR e de outras 

instituições, bem como por estudantes da UFPR a toda a sociedade, com vistas à preparação dos 

alunos para o vestibular da instituição e, também, para o ENEM. Devido as condições sanitárias 

precárias e, por consequência, a suspensão das atividades letivas presenciais, o formato do 

cursinho tornou-se remoto, o que, por um lado, afetou o processo interativo entre professores e 
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estudantes, no entanto, por outro lado, abriu margem para a inserção de alunos (as) dos mais 

variados lugares do Brasil, o que contribuiu grandemente para a democratização do ensino e, por 

consequência, para o estabelecimento de diálogos ainda mais significativos para a constituição de 

todos os sujeitos envolvidos no processo.  

Dentre as várias aulas ofertadas pelo cursinho, encontram-se as aulas de Redação, as quais 

acontecem semanalmente e visam explorar aspectos relativos à interpretação de texto, às diferentes 

tipologias textuais e aos diferentes gêneros discursivos exigidos em vestibulares. Sendo assim, 

promovendo, em conjunto com os estudantes, reflexões sobre temas da atualidade que estão 

relacionados aos conteúdos supracitados, visto que, tomando por base a criticidade e a reflexão 

que devem embasar a formação de um sujeito, pensa-se em um ensino que suporte essa necessidade 

crítica, que observe o sujeito inserido em práticas sociais, dialogando com as múltiplas vozes que 

o cerca e estabelecendo relações com suas realidades. Dessa forma, cabe ao professor, em qualquer 

que seja o nível de ensino, a postura de explorar as mais variadas formas de se ensinar/aprender, 

observando o aluno enquanto um sujeito inteiramente inserido nesse processo de ensino 

aprendizagem e em constante contato com o mundo, com diferentes vivências e diferentes 

experiências.  

Além disso, ao refletir-se sobre uma abordagem integrada entre as aulas de Redação e os 

demais componentes, compactuou-se com a ideia de que o conhecimento não está dividido em 

caixas, mas em constante diálogo com as múltiplas áreas do saber, o que dialoga com Guerra e 

Andrade (2012, p. 229 - 230), que evidenciam que  

 
Não vale mais a visão unilateral sobre a prática docente, há que se considerar o ensino 

como não simplificado ou focado numa só área do conhecimento. O pensamento 

cartesiano já não é mais válido.  O que vale dizer que o ensino da língua não deve 

restringir -se   a   exercícios   mecânicos   voltados   somente   a   uma   única   área   do 

conhecimento. 

 
 

Assim, de modo a estabelecermos relações entre os mais variados componentes ofertados 

pelo cursinho e na intenção de propiciarmos um ensino ainda mais significativo, os temas 

debatidos nas aulas de Redação também são discutidos nas aulas interdisciplinares e, após todo o 

diálogo estabelecido, são elaboradas propostas de redação relativas ao tema das aulas e ao 

conteúdo trabalhado (tipo textual, gênero discursivo etc) com vistas à prática daquilo que fora 

trabalhado, garantido voz a esses estudantes, o que dialoga com o exposto por Paulo Freire, quando 

menciona que “Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos”, ou seja: 

 
[...] pensar certo coloca ao professor, ou melhor, à escola, o dever de não só respeitar os 

saberes com que os educandos, sobretudo das classes populares, chegam a ela – saberes 
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socialmente construídos na prática comunitária – mas também [...] discutir com os alunos 

a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos [...] 

(FREIRE, 1996, p. 15).  

 

Em consonância ao explicitado até então, as aulas de Redação ofertadas no cursinho partem 

de um tema norteador, associado à realidade do estudante, a partir do qual são estabelecidas 

relações com os conteúdos a serem trabalhados como as tipologias textuais e os gêneros 

discursivos. Além disso, são solicitadas as produções aos estudantes, conforme resumido na 

imagem abaixo, que reflete uma das aulas ministradas. 

 
Figura 1: Organização da aula  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria (2021)   

 

 Conforme evidenciado na imagem acima, o trabalho organizou-se de maneira que, em um 

primeiro momento, fossem apresentados textos e relatos de convidados/as sobre a temática em 

questão, no caso, políticas afirmativas e movimentos antirracistas, abrindo-se espaço, também, 

para manifestação dos estudantes a respeito da temática. A partir dessa apresentação, houve, então, 

a exibição das características do gênero discursivo dissertação argumentativa, o qual é exigido no 

vestibular na UFPR (argumentação) e no ENEM. Dentre as características do gênero, foram 

salientados aspectos relativos ao tema, à estrutura e ao estilo do texto em questão, de modo a 

dialogar com aquilo que se espera dos estudantes na produção desse texto. Ademais, por se tratar 

de um texto com vistas à argumentação, apresentou-se, também, diferentes tipos de argumentos 

que podem ser utilizados dentro do texto, associando-os, então, ao tema em questão. Por fim, foram 

analisados exemplares nota 1000 no ENEM do gênero em questão, salientando qual o processo 

seguindo pelo autor do texto para alcançar tal nota. Ademais, foi ainda solicitada a produção de 

um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema em questão, de modo que os textos enviados 

foram corrigidos por voluntários do projeto.  
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CONCLUSÕES 

Nessa construção coletiva do conhecimento, com vistas ao ensino da redação associado 

aos múltiplos saberes, os diálogos estabelecidos entre professores e estudantes, estudantes e 

estudantes, professores e professores, confirmam a necessidade de se considerar múltiplas 

realidades para se compreender o todo ou parte do todo. Afinal, a partir de múltiplas vivências e 

experiências e da problematização dessas, o processo de ensino aprendizagem torna-se 

significativo para o estudante, possibilitando reflexões que, até então, poderiam estar veladas.  
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O GÊNERO POEMA NA EJA – UMA PERSPECTIVA FREIRIANA: RELATO DE UMA 

PRÁXIS EMANCIPADORA 
 

Flávia Barros Cedrola199 

 

INTRODUÇÃO 

 Este texto enfoca o trabalho pedagógico de uma professora de Língua Portuguesa, que 

desenvolveu um projeto de natureza qualitativa, voltado para a leitura e escrita de poemas, na 

Educação de Jovens e Adultos (anos finais do Ensino Fundamental), ao longo da pandemia da 

COVID-19,  em meio ao Ensino Remoto Emergencial (ERE), em uma escola municipal, situada 

na cidade de Juiz de Fora- MG. Tal proposta, pauta-se numa perspectiva freireana, que visa o 

potencial dos estudantes e de transformação da sua própria realidade e do mundo que os cercam, 

na perspectiva de subversão da realidade. Paulo Freire (2008) afirmava que o domínio da leitura e 

da escrita é aprender a ler o mundo, compreendendo o seu contexto em uma relação dinâmica, 

vinculando assim, linguagem e realidade. O projeto teve por objetivo ampliar o horizonte literário 

dessa modalidade de ensino, por meio de oficinas literárias, as quais possibilitaram a ampliação 

das leituras de mundo e autonomia dos educandos, com  a leitura e escrita de poemas, resultando 

na produção de uma Antologia Poética pelos discentes. 

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 Este trabalho com o gênero poema se deu na EJA e se delineou após uma troca de conversas 

com o  poeta e escritor Paulo Gonçalves, criador do projeto “Novos Talentos na Escola”. Esse 

diálogo com o escritor pautou-se nas dificuldades vivenciadas em sala de aula pelos educandos, 

especialmente em relação à literatura – escrita e leitura de poemas. Para muitos alunos, a literatura 

ainda é um mistério, cuja iniciação está fora do seu alcance, pois muitos deles não a enxergam 

como uma produção que possa ser apropriada.  

 Essa proposta iniciou-se em 2015, na Escola Municipal Santos Dumont, zona oeste, com 

alunos da Educação de Jovens e Adultos, bem como nos anos subsequentes no Ensino 

Fundamental Regular. Em 2020, esse projeto foi adaptado e realizado de forma remota com os 

educandos da EJA, na Escola Municipal Belmira Duarte Dias, zona leste, todas situadas no 

município de Juiz de Fora / MG. 

 Diante do trágico cenário vivido pela pandemia do Coronavírus,  com escolas fechadas e a 

desigualdade social aprofundada no Brasil, o trabalho foi replanejado, trazendo novos desafios 

para professores e alunos. Todavia, em meio ao caos, foi necessário estar junto dos  alunos, no 
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sentido de acolhê-los, cuidá-los e educá-los para esperançar, como diz Paulo Freire (2005), 

construir, lutar, não desistir, renovar.  A esperança confere propósito ao trabalho. Nesse contexto, 

no universo de 11 alunos matriculados, apenas 4 mulheres participaram do referido projeto, já que 

os outros não possuíam ferramentas digitais, tais como: celular, acesso à internet, evidenciando 

assim, os processos de exclusão digital, tornando a presença dos educandos ainda mais desafiante. 

Consoante esses fatos, a interação foi desenvolvida via WhatsApp, por ser a única ferramenta de 

que as alunas dispunham para as aulas remotas. 

 Oficinas de leitura e escrita, vários recursos didáticos, metodológicos e ferramentas digitais 

foram utilizados, como o aplicativo lúdico Play Games, o qual serviu de suporte para gravação das 

aulas. Algumas figuras de estilo foram trabalhadas: personificação, comparação, metáfora, 

eufemismo, as quais conferem ao texto poético mais expressividade e emoção. Imagens foram 

mobilizadas como suporte para trabalhar o sentido metafórico da linguagem, assim como músicas, 

já que as alunas vivenciam o universo musical como algo prazeroso. Para Ferreira (2010), a música 

desperta sentimentos variados, criando empatia e auxiliando no processo de ensino e 

aprendizagem. Assim, foi abordada a temática:  “O protagonismo do negro na música brasileira”, 

enfatizando canções de Gilberto Gil, Milton Nascimento e Ludmilla. A música brasileira se verte 

como estudo que orienta a pensar na humanidade, em sua plenitude, a ter um comportamento 

solidário e vigilante em relação aos  preconceitos que estruturam nossa sociedade, como o racismo 

e o sexismo. 

 Conceitos de poema e poesia também foram foco de abordagem e, assim, as educandas 

perceberam que poemas usam palavras, já a poesia está nos lugares, na dança, num gesto, no 

prosaico, nas coisas simples da vida. E, ao descobrirem isso, mergulharam na realidade com toda 

sabedoria, olhares atentos, curiosos, captando tudo aquilo que consideravam ser poesia. Foi 

trabalhado também o livro “Da minha Janela”, de Otávio Junior. Através de sua janela, cada aluna 

foi estimulada a fazer uma reflexão sobre o atual momento vivido, em função da pandemia, no 

entanto,  também foram transportadas para o mundo da imaginação.  

 No universo poético de Drummond, foi elencado o poema “Mãos Dadas”, o qual faz parte 

do livro Sentimentos do Mundo, escrito no ano de 1940, em meio à segunda guerra mundial. Com 

este poema, as alunas foram convidadas a olhar para  a realidade, fugir do individual e exercitarem 

a empatia em tempos tão tenebrosos. Em Manuel Bandeira, foi trabalhado o poema “O Bicho”, 

com objetivo de lhes mostrar que a poesia está em toda parte, nas emoções, nos aspectos bonitos 

da vida, porém também está presente no prosaico, em  cenas tristes. No poema “Vozes Mulheres”, 

de Conceição Evaristo, foi realizada uma reflexão sobre  o lugar que as mulheres negras e pobres 
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ocupam na história e na literatura, encaminhando o diálogo  para o sentido da transformação rumo 

à liberdade, ao respeito à humanidade.  

No poema “Raízes e Voos”, de Paulo Gonçalves, o enfoque foi projeto de vida. Nas 

“Antologias Poéticas dos Alunos da Escola Municipal Santos Dumont e Prefeito Dilermando Cruz 

Filho”, foram abordados poemas com a temática família, cujo objetivo foi abordar o respeito no 

contexto familiar, em tempos de pandemia. Em relação à Literatura de Cordel, as alunas 

reconheceram a importância das tradições orais no papel da história da humanidade, sua riqueza 

cultural e histórica. Ao interagirem com esses textos literários, as educandas transgrediram os 

limites do próprio tempo, pois entraram em diálogo com outros tempos, com outras pessoas, com 

outros mundos, puderam se mover e (re) construir o mundo e a si próprias.  

 Em um segundo momento, aconteceram as oficinas de leitura e, posteriormente, oficinas 

de escrita, as quais eram realizadas nas segundas-feiras, sábados e domingos, através das 

ferramentas digitais citadas anteriormente. Aqui, abriu-se o portal desse mundo tão encantador, 

em que as alunas escreviam e reescreviam seus textos com prazer, para emocionar, convencer, 

porque queriam encantar o leitor com sua maneira própria de ver o mundo. Cosson (2007. p16), 

afirma que “é no exercício da leitura e da escrita dos textos literários que se desvelam as regras 

impostas pelos discursos padronizados da sociedade letrada, e se constrói um modo próprio de se 

fazer dono da linguagem que, sendo minha, é também de todos.” Este foi um momento muito 

significativo, de diálogo, troca de experiências, descobertas e aprendizado. 

 Em um terceiro momento, as alunas foram convidadas a produzir a capa da “Antologia 

Poética”. A escolha da capa pela editora pautou-se, sobretudo, no contexto pandêmico atual e na 

criatividade da aluna, conforme a figura 01: 

 
                                                 Figura 01: Antologia Poética - Alunos EJA 

 
Fonte: Própria (2020) 

  

O prefácio da “Antologia Poética – Alunos da Escola Municipal Belmira Duarte Dias”  foi 

escrito pela professora Mariana Cassab, que coordena  o Grupo de Pesquisa, Práticas e Estudos da 

Educação de Jovens e Adultos (GRUPPEEJA-FACED/UFJF), do qual sou integrante. No dia 

28/12/2020, foi realizado o lançamento do livro, através do Google Meet, com a participação da 

comunidade escolar, dos representantes da Secretaria de Educação de Juiz de Fora, professora 
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Mariana Cassab, equipe diretiva, do poeta Paulo Gonçalves, da professora que desenvolveu o 

projeto e das alunas, como mostra a figura 2: 

 
  Figura 02: Lançamento Antologia Poética - Alunos da EJA 

 
Fonte: Própria (2020) 

 

CONCLUSÃO  

 

 O título da Obra “Antologia Poética – Alunos da EJA da Escola Municipal Belmira Duarte 

Dias”  reporta-se aos jovens e adultos que falaram para si, para e sobre o outro, e também 

escreveram textos sobre o que lhes tocava no cotidiano. Isso porque a poesia foi trabalhada, não 

somente como forma de expressão da emoção, mas também como forma de conhecimento, 

reflexão da vida, fazendo-as perceber a relação entre o texto literário e o mundo, entre o texto e 

suas vivências. Esses educandos tornaram-se agentes da escrita, sujeitos que interviram na 

realidade e a reorganizaram com o seu pensamento crítico.  

 O trabalho realizado proporcionou aos alunos (as) da EJA uma maior ampliação das leituras 

de mundo e autonomia, tornando-os (as) mais confiantes, pois reconheceram o quanto são capazes, 

potentes, criativos (as), críticos (as), justamente porque são aqueles (as) que projetam,  produzem 

conhecimento e cultura. Daí a importância da relação dialógica entre aluno e professor, no contexto 

educacional. 
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LITERATURA AFRICANA DE LÍNGUA PORTUGUESA EM IMAGENS: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA NO CONTEXTO DE ENSINO REMOTO 
          

Marília Angélica Braga do Nascimento 200 

            

INTRODUÇÃO 

Este breve relato constitui-se como resumo de uma experiência de prática docente 

vivenciada no contexto de ensino remoto emergencial, durante o semestre letivo 2020.1, com uma 

turma de 3º ano do Curso Técnico de Nível Médio em Informática, no decorrer das aulas da 

disciplina de Língua Portuguesa e Literatura, ministrada pela autora.  O trabalho realizado 

procurou pautar-se nas concepções, nos princípios e nos fundamentos do currículo e das práticas 

institucionais preconizados pelo Projeto Político-Pedagógico do IFRN (2012), considerando sua 

função social, seus compromissos pedagógicos e seus valores. A experiência tomou como base os 

objetivos previstos na ementa da disciplina quanto à leitura e quanto ao estudo de gêneros 

literários, “correlacionando-os à cultura e à história” e “considerando os aspectos temáticos, 

composicionais e estilísticos”, conforme aponta-se no Projeto Pedagógico (2011) do referido 

curso. Nesse sentido, tendo em mira alguns conteúdos programáticos específicos, com a mediação 

docente, os estudantes foram introduzidos à noção de literatura afro-brasileira e à literatura 

africana em língua portuguesa por meio, por exemplo, da leitura de textos de autores 

representativos e de artigo acadêmico-crítico. Tendo sido realizados exercícios de leitura, de 

compreensão textual, de contextualização e  discussão sobre os conteúdos, os alunos foram 

estimulados à realização de um trabalho de pesquisa sobre autores africanos diversos e de uma 

produção audiovisual resultante dessa pesquisa e das discussões feitas durante as aulas. Adianta-

se que os resultados alcançados foram os mais positivos e instigantes, comprovando o potencial 

criativo, a capacidade analítico-crítica dos educandos e o êxito da atividade proposta, uma vez 

demonstrada a efetiva construção de conhecimento e de aprendizagem por parte dos envolvidos 

no processo. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A experiência ora relatada desenvolveu-se com uma turma de 31 alunos matriculados e 

ativos no Curso Técnico de Nível Médio em Informática, ofertado pelo campus Ipanguaçu do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Considerando o 
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modelo de ensino remoto emergencial, discutido e adotado pela instituição após a paralisação das 

aulas presenciais, em virtude do contexto de pandemia de Covid-19, as atividades aqui 

referenciadas foram realizadas com o auxílio de plataformas virtuais do Google, a saber, Google 

Sala de Aula e Google Meet, sendo o primeiro utilizado para a interação durante os momentos 

assíncronos – servindo também como repositório de materiais e para postagem de orientações 

acerca de instrumentos avaliativos –, e o segundo, para as aulas síncronas com interação on-line 

entre docente e discentes. 

Contando com o suporte dessas tecnologias digitais e de outras ferramentas, promoveu-se 

um trabalho que se constituiu, antes de tudo, como desafio para os participantes do processo de 

ensino-aprendizagem, haja visto a ruptura com o modelo habitual das aulas presenciais apoiadas 

na estrutura física do ambiente escolar. Tornou-se imperiosa a necessidade de adaptação 

relativamente urgente à nova realidade. Contudo, a despeito da conjuntura desafiadora, os 

trabalhos propostos lograram êxito, contando com a compreensão contextual e com a colaboração 

mútua de todos os participantes. 

Deve-se salientar que a metodologia de trabalho adotada procurou orientar-se pelas 

diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (2018), principalmente no que tange às 

competências de linguagens e suas tecnologias para a etapa do Ensino Médio, que incluem, por 

exemplo, a apreciação estética de produções artísticas e culturais diversas e a mobilização de 

conhecimentos para (re)construção crítica e criativa de produções individuais e coletivas. Além 

disso, foram consideradas também as habilidades esperadas do profissional concluinte do curso 

acima referido, entre as quais aponta-se a capacidade de conhecer e de utilizar formas 

contemporâneas de linguagem, tendo em vista o exercício da cidadania, incluindo a formação ética 

e o desenvolvimento do pensamento crítico e da autonomia intelectual.  Portanto, a experiência 

vivenciada por meio das exposições e discussões promovidas, assim como as atividades propostas 

e executadas, pautaram-se nesses princípios. 

Assim sendo, tendo sido feito, em fase anterior, um trabalho prévio de (re)conhecimento 

dos gêneros conto e poema, as etapas de trabalho sucederam-se da seguinte forma: a) discussão 

introdutória sobre literatura africana em língua portuguesa, abordando, entre outros aspectos, sua 

importância como fonte de conhecimento de nossas raízes culturais, o contexto sócio-histórico de 

formação dessa literatura e o caráter de engajamento de autores representativos; b) mediação de 

leitura e de compreensão de textos, em poesia e em prosa, de autores representativos, a exemplo 

de José Craveirinha, Vasco Cabral, José Luandino Vieira, Mia Couto, Ondjaki, leitura crítica do 

artigo “Literatura afro-brasileira: um conceito em construção”, de Eduardo de Assis Duarte; c) 
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proposição de atividade de pesquisa com posterior produção audiovisual cuja duração deveria ser 

de 02 a 05 minutos; d) entrega do material produzido, que deveria ser disponibilizado na 

plataforma virtual do Google Sala de Aula para avaliação docente. 

 No que tange à etapa de produção, optou-se por uma forma conjunta e colaborativa, de 

modo que os alunos foram orientados a reunirem-se em grupos de até 4 integrantes e a procederem 

uma pesquisa sobre autores africanos de língua portuguesa, escolhendo um deles e um texto de sua 

autoria para serem explorados no vídeo. Nesse intuito, os estudantes deveriam fazer uma 

apresentação do escritor escolhido, explanando, a partir do texto literário (poético ou narrativo), 

aspectos de sua produção, considerando, basicamente, temática, estilo e linguagem. Eles poderiam 

apresentar uma breve nota biográfica do escritor escolhido, mas o texto literário deveria ser o 

elemento principal da apresentação do vídeo produzido. Para isso, a docente sugeriu alguns nomes, 

deixando livre a escolha por parte dos educandos, estimulando-lhes o pensamento crítico para 

análise dos textos e o uso da criatividade, colocando-se à disposição para dirimir dúvidas e prestar 

esclarecimentos, caso necessário.  

A atividade proposta objetivou, ainda, promover o acionamento de conhecimentos 

previamente construídos pelos alunos por ocasião de disciplinas cursadas em período anteriores 

(1º e 2º ano do curso) e no período concomitante (3º ano), como, por exemplo, Filosofia, Arte, 

Sociologia, História e Informática. Nesse sentido, os estudantes puderam articular conhecimento 

de base comum do Ensino Médio e conhecimentos relativos à formação técnica específica. Ou 

seja, no decorrer das discussões e na produção final do trabalho solicitado, eles foram capazes de 

aliar noções e conceitos advindos dos campos filosófico, sociológico, artístico, histórico, 

estabelecendo, ao mesmo tempo, relações entre natureza, cultura, sociedade, tecnologias de 

informação e comunicação e tecnologias de organização, do que resultaram produções ricas e 

diversificadas. 

 

CONCLUSÕES 

A atividade experienciada mostrou-se significativa e produtiva para a docente e para a 

turma. De modo geral, as produções realizadas pelos estudantes, em boa medida, apresentaram 

resultados excelentes, com material audiovisual de boa qualidade, o qual mostra, de modo 

concreto, a efetivação da aprendizagem por parte dos alunos, assim como seu potencial criativo e 

o desenvolvimento do senso crítico, na medida em que eles conseguiram mobilizar conhecimentos 

prévios, associando-os às novas informações adquiridas durante as discussões em aula e na etapa 

da pesquisa. O interesse, os esforços, o trabalho em conjunto, o entusiasmo, a busca por 
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informações, a explanação coerente dos textos analisados, atestam o protagonismo estudantil 

notório nos discentes da turma. Satisfeita com o desempenho e com o trabalho bem-sucedido deles, 

a professora compartilhou, com outros colegas docentes, alguns dos vídeos produzidos, os quais 

renderam congratulações, reconhecendo-se a qualidade das referidas produções. 
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PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: IMPORTÂNCIA DA MONITORIA PARA 

A FORMAÇÃO DOCENTE 
          

Keffson Kelf da Silva201, Luciana Medeiros Bertini2, Leonardo Alcântara Alves3 

            

INTRODUÇÃO 

O Programa Residência Pedagógica é uma das ações que integra a política nacional de 

formação de docentes e tem por objetivo proporcionar o aperfeiçoamento da formação prática dos 

diversos cursos de licenciatura, impulsionando a imersão do licenciando na instituição de ensino 

básico, a partir da segunda metade do seu curso (CAPES, 2020). 

Essa imersão deve contemplar, entre outras atividades, regência de sala de aula e 

intervenção pedagógica por parte dos envolvidos, acompanhado sempre por um professor da 

escola com experiência na área de ensino do licenciado e orientado por um docente da sua 

instituição formadora (CAPES, 2020), por exemplo, um professor licenciado na área de Química, 

que é o curso presente no IFRN campus Apodi. 

Uma das muitas ações que o programa oferece são as monitorias em sala de aula. As 

monitorias são tidas como atividades que auxiliam na formação do aluno nas tarefas de ensino e 

são tratadas como instrumento para o aprimoramento do ensino de graduação, sobre o 

estabelecimento de diferentes práticas e experiências pedagógicas que têm por finalidade fortalecer 

a junção entre teoria e prática e a agregação curricular em seus diferentes aspectos. O programa 

tem o objetivo de ofertar o apoio mútuo entre discente e docente tal como a vivência que tem o 

professor em suas atividades diárias (FRIEDLANDER, 1984). 

A monitoria no ensino superior tem se mostrado bastante atrativa, especialmente, para a 

formação dos professores. As diversas atividades que ocorrem diante da relação entre teoria e 

prática precisam configurar-se de forma que venha a contribuir para a formação crítica na 

graduação, despertando no futuro docente o interesse pela docência (DANTAS, 2007). 

Com base nas informações apresentadas, o presente trabalho tem por finalidade relatar os 

resultados positivos obtidos pelo monitor para a sua formação docente e comparar esses resultados 

com a literatura.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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A presente atividade é de natureza descritiva e tem por finalidade descrever a experiência 

vivida como monitor na disciplina de Química II do curso técnico integrado em agropecuária, na 

IFRN – campus Apodi. Na apresentação do relato, serão abordadas ideias a respeito do que foi 

feito na monitoria dessa disciplina, e iremos retrarar os pontos positivos observados nesse período, 

bem como o aprendizado obtido através dessa ação. 

Na ocasião, foram ministradas duas monitorias no mês de fevereiro do ano de 2021, em 

que foram resolvidas, juntamente com a turma, duas listas de exercícios dos assuntos: equilíbrio 

químico e equilíbrio de ácidos e bases. 

A primeira lista resolvida foi a de “equilíbrio químico”. Nela foram resolvidas e discutidas 

as dificuldades que os alunos encontraram a respeito das questões. A todo o momento os alunos 

se demonstraram interessados, fazendo perguntas, colocações e também tirando suas dúvidas em 

relação a algumas questões. Na Figura 1, é apresentada a turma no Google Meet, ferramenta 

utilizada para a monitoria. É importante ressaltar que, no primeiro contato com os alunos, é 

possível notar que há uma grande insegurança e nervosismo por parte do docente, pois ali é o seu 

primeiro momento como professor. Além disso, tem-se uma grande responsabilidade sobre o quê 

e como será apresentado o conteúdo para os alunos. 

 

Figura 1: Resolução e tira-dúvidas 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Fonte: Própria (2021). 

 

No segundo momento de monitoria, foi desenvolvida a resolução das questões a respeito 

do conteúdo “equilíbrio químico e equilíbrio de ácidos e bases”. Da mesma forma que na primeira 

monitoria, foi notório a satisfação e o interesse dos alunos a respeito daquele momento de 

aprendizado, houve tira-dúvidas, resolução das questões, perguntas por parte dos alunos, bem 

como o agradecimento por parte deles. 

De um modo geral, foi possível observar que os alunos que participaram dos momentos de 
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monitoria ficaram muito satisfeitos devido à atividade ser uma ferramenta de auxílio para maior 

compreensão do conteúdo trabalho durante as aulas regulares. Já para o monitor, foi um grande 

desafio, como previamente apresentado, visto que no primeiro momento houve grande nervosismo 

e apreensão, mas depois, com o decorrer das monitorias, com certeza houve o ganho de confiança 

e segurança do que se estava fazendo. Isso proporciona um satisfatório crescimento, tanto pessoal 

quanto profissional.   

Com os resultados observados, pode-se dizer que as monitorias executadas pelo Programa 

Residência Pedagógica foram bastante relevantes e construtivas, tanto para os alunos quanto para 

o monitor. Os estudantes demonstraram interesse nas monitorias, foram participativos, tiraram 

dúvidas e fizeram questionamentos a respeito das atividades. Isso vai de acordo com o que diz 

Mkumbo (2012), quando retrata a importância e eficácia da execução de monitorias e programas 

de nivelamento, em especial nas áreas das ciências exatas, para que o aluno tenha essa ação como 

auxílio para uma melhor aprendizagem. 

Já para o futuro docente, essa é uma grande oportunidade de poder ter a vivência de um 

professor em sala de aula. Isso fortalece e auxilia na construção profissional, trazendo também 

confiança para a experiência para a atuação docente. Tal experiência vem a preparar e familiarizar 

o residente com sua futura profissão. Em adição, proporciona a oportunidade de juntar teoria e 

prática.  

Natário e Santos (2010) afirmam que o conhecimento teórico e o desenvolvimento de 

habilidades são possíveis a partir do contexto de aprendizagem o qual se está sendo vivenciado. 

Para Schneider (2006), o trabalho da monitoria fortalece o desenvolvimento da competência 

pedagógica e auxilia os acadêmicos na apreensão e produção do conhecimento, é uma atividade 

formativa, importante e eficaz para o ensino. 

 

CONCLUSÕES 

Em virtude dos argumentos apresentados e de tudo que aqui foi mostrado, é possível 

afirmar que o Programa Residência Pedagógica é de extrema importância na formação dos futuros 

docentes, visto que oferece a oportunidade do discente atuar em sala de aula e poder ter um maior 

convívio com sua futura profissão de uma forma mais efetiva. Além disso, as ações do programa 

acabam proporcionando ao futuro docente, através da monitoria, por exemplo, a experiência diária 

do professor em sala, suas dificuldades, suas técnicas e também ajuda na obtenção de experiência 

e conhecimento para poder oferecer uma melhor metodologia de ensino, consequentemente, 

ofertando aos alunos uma melhor qualidade de aprendizagem. 
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Por fim, frisar que as monitorias apresentaram resultados eficazes e que são ótimas 

ferramentas para o desenvolvimento docente e o fortalecimento dos conhecimentos teóricos e 

práticos do futuro professor de Química. Isso pode ser dito por conta da confiança e segurança que 

é obtida por parte do monitor durante as atividades, tal como a experiência adquirida em sala de 

aula.  
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ANALISANDO A QUALIDADE DA ÁGUA: UMA PROPOSTA DE 

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS PARA CONSTRUÇÃO DE 

ARGUMENTO CIENTÍFICO EM AULAS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Alex Dias de Oliveira1; Cláudio Bastos Spada1; Carla Rênes de Alencar Machado 

Fontenele1202 

 

INTRODUÇÃO 

A argumentação científica, com argumentos técnicos respaldados por fatos e dados, é 

fundamental para um debate público eficiente e saudável. Isso fica ainda mais evidente quando 

consideramos o contexto político e social atual, com forte disseminação de notícias falsas e 

negacionismo científico observado em redes sociais, principalmente, no período da pandemia 

da COVID-19 no ano de 2020. 

Assim, é dever das aulas de Ciências atuar para o desenvolvimento dessa habilidade 

fundamental para os jovens brasileiros. Nesse contexto, a metodologia da aprendizagem baseada 

em problemas (BENDER, 2015) traz uma proposta de ação que, através da vivência de 

problemas reais, contextualizados e significativos para a realidade discente, o aluno assume o 

protagonismo no desenvolvimento de suas habilidades e aprendizagem significativa. Essa 

proposta tem se mostrado muito eficiente no desenvolvimento de habilidades como 

argumentação científica, criatividade e pensamento crítico, fundamentais para o propósito 

supracitado (DE SOUZA & DOURADO, 2015; NUNEZ-LOPEZ et al, 2017). 

Assim, o presente trabalho tem como objetivo usar uma atividade de aprendizagem 

baseada em problema (ABP), para desenvolver junto aos alunos a construção de argumento 

científico a partir da análise de dados dentro do contexto técnico, humano e político. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A Escola SESC de Ensino Médio é um projeto pioneiro do Serviço Social do Comércio 

(SESC), que consiste em uma escola-residência, localizada na Av. Ayrton Senna, 5677, na 

região de Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ. A escola é inteiramente gratuita e funciona desde 

2008, atendendo alunos de baixa renda de todas as unidades federativas do país. A partir de 

2015, a escola optou por ajustar os 9 tempos totais usados para as disciplinas de Física, Química 
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e Biologia, na primeira série do EM, adicionando uma quarta disciplina: Ciências da Natureza, 

a ser ministrada em conjunto pelos 6 professores das demais 3 disciplinas (2 por disciplina). 

Assim, semanalmente, ocorrem 2 aulas de Física, 3 de Biologia, 2 de Química e 2 de Ciências 

da Natureza.  

Embora a experiência pedagógica aqui relatada tenha sido realizada nas aulas de Ciências 

da Natureza, a mesma pode ser aplicada como atividade interdisciplinar nas aulas regulares de 

Física, Química e Biologia. Com o advento da pandemia da COVID-19 e o cenário imposto de 

educação à distância em 2020, a atividade, que inicialmente havia sido concebida para ação 

presencial, foi adaptada para o formato EaD. Nesse formato, a escola contou com uma 

plataforma Moodle, onde eram disponibilizadas, semanalmente, atividades para  estudo 

assíncrono dos alunos de acordo com sua organização individual. 

A proposta da atividade: A atividade foi realizada com 149 estudantes da 1ª série do 

Ensino Médio, dividos em 10 turmas (A a J), entre os dias 04/05/2020 a 05/06/2020. Os alunos 

receberam dois cenários de problemas ambientais envolvendo poluição de águas com contextos 

diferentes. Nesses cenários, eles assumiram o papel de especialistas contratados pela população 

local. Sua função era analisar a situação através de testes e laudos, determinar se havia um 

problema, sua origem e eventuais responsáveis legais. Para isso, o trabalho contou com 3 etapas. 

Etapa 1 –Realizada entre os dias 04/05/2020 e 08/05/2020. Os alunos receberam: 1 vídeo 

instrucional, dois documentos em formato PDF (1 manual de testes e 1 guia de parâmetros legais 

para qualidade de água) e um check de aprendizagem. O vídeo compelia os alunos a analisarem 

os arquivos (Figura 1), estudá-los e responderem as questões do check de aprendizagem. Além 

disso, ele trazia ao final, em formato de programa jornalístico sensacionalista, simulações de 

reportagens com as denúncias dos dois problemas ambientais. Com essa atividade, os alunos 

começaram a se apropriar dos testes e dos parâmetros legais para entender como combinar as 

duas informações de modo a julgar diferentes situações. 

Etapa 2 – Realizada entre os dias 11/05/2020 e 22/05/2020. Os alunos receberam: um 

vídeo instrucional, quatro documentos em formato PDF (1 manual de testes, 1 manual de 

parâmetros legais, 1 laudo com os resultados dos testes e 1 lista de empresas de referência na 

fiscalização de recursos hídricos) e um check de aprendizagem. O vídeo relembrava o primeiro 

problema apresentado na “reportagem”, onde uma moradora local reclamava que a água que 

saía de sua torneira tinha um cheiro e gosto muito fortes de terra, e que isso vinha acontecendo 

há um bom tempo.  
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A partir do problema, o vídeo indicava que os alunos deveriam analisar os slides, 

principalmente os novos (Figura 2) e responderem o check de aprendizagem (com perguntas 

discursivas e objetivas) que auxiliaria na construção de uma análise técnica com perguntas, tais 

como: indique na lista a seguir quais parâmetros estariam fora do padrão para água potável, 

quais agentes estariam causando o odor e gosto percebido na água pelos moradores (com 

justificativa) e qual órgão deveria ser responsabilizado pelo problema. Este check produzia uma 

nota entre 0 e 10 para cada aluno em que, uma nota maior ou igual a 7,0 representava um nível de 

argumentaçao técnica-científica satisfatória. 

Figura 01: Esquerda: Slide do arquivo “Manual de Testes”. O arquivo continha 16 páginas, com 1 teste por 

página. Eram eles: Turbidez, Condutividade, pH, Oxigênio dissolvido, Cor, Gosto e odor, Sólidos dissolvidos, 

Óleos e graxas, Demanda química e Bioquímica de oxigênio (DQO) e (DBO), Cromo, Chumbo, Coliformes e 

Cianobactérias. Direita: Slide do arquivo "Parâmetros legais para qualidade da água”. O arquivo continha 9 

páginas de um compilado da classificação da qualidade da água a partir de parâmetros determinados pelos testes 

apresentados no “Manual de Testes”. 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Própria (2021). 

 
Figura 02: Esquerda: Slide do arquivo “Resultado dos Testes: Caso 1 - Bairro Pilotis”. O arquivo continha 6 

páginas com os resultados indicados como indicado na Figura. Direita: Slide do arquivo "Lista de empresas de 

referência na fiscalização de recursos hídricos”. O arquivo continha 10 páginas com agências reais e fictícias 

listando o escopo de atuação e responsabilidade legal de cada uma. 

 
 

 
 

 

 

 

Fonte: Própria (2021). 

 

 

Etapa 3 – Realizada os dias 25/05/2020 e 05/06/2020. Todo o procedimento anterior foi 

repetido, com um novo caso problema. O vídeo agora trazia uma reclamação de moradores de 

uma comunidade ribeirinha acerca da morte em massa dos peixes no principal rio que usavam 

para pesca. Uma suspeita dos moradores era uma indústria têxtil fictícia recentemente instalada 

em um ponto ao longo do curso do Rio. Assim, o laudo de resultados trazia os dados 

discriminados para diferentes pontos no curso do rio (Figura 3). Essa particularidade visava 

estabelecer precisamente a região onde ocorria a maior fonte de impacto ambiental, inclusive 

para averiguar a suspeita de culpa da tal empresa. Novamente era fornecida aos alunos a tarefa 

de interpretar os laudos, manual de testes, parâmetros legais e lista de empresas de fiscalização 
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para responder um check de aprendizagem similar ao anterior. 

 
Figura 03: Slide do arquivo “Resultado dos Testes: Caso 2 - O Rio não está para peixe” indicando os pontos de 

coleta (esquerda) e os resultados para cada ponto (direita) 

 
 

Fonte: Própria (2021). 

 

CONCLUSÕES 

A média das notas dos 149 alunos para os dois problemas foi de 7,49 e 7,64, 

respectivamente. Desses, apenas 18 alunos atingiram nota abaixo de 7,0, dos quais 5 tinham 

severas dificuldades de acesso à conexão e equipamento para atividades EaD. Esses resultados 

e índices de acerto, indicam que os alunos conseguiram desenvolver uma argumentação 

científica pautada em fatos e dados objetivos, construindo argumentos técnicos para as 

discussões propostas. Ainda que o potencial da atividade em caráter presencial seja mais 

evidente, pela maior interatividade entre pares e maior liberdade e versatilidade nas 

investigações, o formato adaptado para o cenário EaD se mostrou bastante funcional. 

Conseguimos uma maior profundidade no aprendizado de Ciências observando a proficiência 

em um ensino comparado nível 4 e 5 do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – 

PISA (BRASIL, 2021). Reforçamos a importância do desenvolvimento da argumentação 

científica e o pontencial da APB para simular cenários pedagogicamente favoráveis. 
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ENSINO REMOTO EM TEMPOS DE PANDEMIA: UM OLHAR PARA AS 

ATIVIDADES E JOGOS ONLINE 
          

Joseildo Silvestre da Silva203 

            

INTRODUÇÃO 

Este relato concentra-se na experiência que utilizamos nesse período de pandemia através 

do ensino remoto, tais como atividades e jogos online, os quais foram usados como forma de 

dinamizar o processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, planejavámos atividades e jogos 

que podiam ser realizadas de forma online por intermédio de links que eram enviados aos alunos. 

Esses acessavam os links e realizavam as atividades ou jogos diante do conteúdo que estava sendo 

trabalhado. Esse formato de atividade e jogo proporciona uma dinamicidade e maior interação do 

aluno com o contexto do assunto que estava sendo trabalhado, portanto, não ficando cansativo e 

entendiante, visto que acessando o link o aluno ia realizando a sua atividade e, após a sua 

conclusão, encaminhava ao professor. Nossa experiência foi realizada com alunos do 5° ano do 

Ensino Fundamental. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Trabalhar com atividades e jogos online representa um diferencial para o aluno em seu 

aprendizado, assim como desperta o interesse dele para forma de aprender, já que, nesse processo 

se usa justamente uma ferramenta que é constante para ele, como afirma Netto (2014, p. 99) “[...] 

o uso das Tecnologias Digitais de Informação e de Comunicação (TDIC) e da internet, são aspectos 

que promovem motivação para aprender. Contudo, aprender (e ensinar) nestas condições exige 

novas habilidades e novos métodos”. Além da relevância das ferramentas digitais para o contexto 

de aprendizagem, faz-se indispensável a organização e a intencionalidade ao se planejar nesse 

formato. 

Jogos e atividades online como recursos educativos se fizeram e fazem muito pertinentes 

nesse período de pandemia em que o trabalho dos professores está sendo realizado remotamente, 

por vezes, através do intermédio de grupos de WhatsApp, utilizando-se o celular com conexão à 

internet. Isso ocorreu, pois além de diversificar o processo de ensino e aprendizagem, contribui 

para um contexto em que as nossas crianças estão inseridas, que é o contexto tecnológico, sem 

deixar de considerar, obviamente, realidades específicas que não tem acesso. 

Nosso percurso metodológico se configura como um estudo descritivo por se tratar de um 
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relato de experiência. Sobre esse tipo de pesquisa, Gil (2002, p. 42) afirma que “as pesquisas 

descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população 

ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”. Nesse sentido, abordamos 

uma experiência vivenciada com alunos de 5° ano do Ensino Fundamental em uma escola da rede 

pública do município de Lajes/RN, na qual vivenciamos o trabalho com atividades e jogos online 

diante do contexto de pandemia e distanciamento social em que trabalhávamos com nossos alunos 

no formato remoto. 

Nossa experiência ocorreu no ano de 2020, com o advento da pandemia, momento em que 

o professor teve que se desdobrar para desenvolver seu trabalho pedagógico. Assim, novas formas 

de interação e comunicação com seus alunos foram buscadas, traduzindo assim, possibilidades de 

realizar um processo de ensino que contemplasse a aprendizagem do aluno. Nesse sentido, 

Contreras (2012, p. 109) afirma que a prática docente é, em grande medida, um enfrentamento de 

situações problemáticas, assim, as ações desenvolvidas pelo professor têm impacto singular para 

que a aprendizagem, de fato, se desenvolva nos mais diversos contextos. 

Identificamos que o retorno dos alunos era bem menor quando trabalhada algum tipo de 

atividade escrita e que era necessário ser escrita e depois respondida pelo aluno. Sendo assim, 

passamos a buscar outras formas de desenvolver as atividades, como por exemplo, através da 

estratégia de jogos e atividades online, a qual veio a contribuir significativamente com o 

desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos. Conforme Busarello, Ulbricht e Fadel (2014, p. 

16-17) “o indivíduo se envolve com as coisas por vontade própria, pois elas despertam interesse, 

desafio, envolvimento, prazer”. Dessa forma, o trabalho com estratégias online promove no aluno 

motivação e interesse em envolver-se no processo de aprendizagem. 

 Portanto, passamos a trabalhar os conteúdos através de vídeos, resumos e áudios 

explicativos. Além disso, realizamos as atividades de forma online. Na internet, existem uma 

diversidade de sites que oferecem essa proposição de atividades e jogos online em que o aluno 

acessa e já faz sua atividade em tempo real. No planejamento de nossas atividades já realizávamos 

uma busca para localizar atividades que contemplassem o assunto estudado para, após as 

explicações, trabalhar com os alunos a atividade ou jogo online.  

Quando pensamos no trabalho pedagógico e nos processos de ensino e aprendizagem diante 

de contextos como o que vivenciamos e, considerando os aspectos tecnológicos como recursos, 

concordamos com que aponta Almeida (2018, p. 9): 

 
Na convergência entre espaços presenciais e virtuais surgem novos modos de expressar 

pensamentos, sentimentos, crenças e desejos, por meio de uma diversidade de tecnologias 

e linguagens midiáticas empregadas para interagir, criar, estabelecer relações e aprender. 
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Essas mudanças convocam participação e colaboração, requerem uma posição crítica em 

relação à tecnologia, à informação e ao conhecimento, influenciam a cultura levando à 

emergência da cultura digital. 

 

 Nesse sentido, as tecnologias se colocam como aliadas e como imprescindíveis para a 

concretização de algumas práticas pedagógicas, principalmente, em contextos como o qual ainda 

estamos vivenciando. Entre as nossas estratégias de jogos e atividades online, contemplamos as 

disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, trabalhando com interpretações e compreensões 

de texto, jogos de palavras, charadas, jogos de tabuada e exercícios com situações problemas. 

 Para o desenvolvimento de nossas atividades e jogos de forma online, utilizamos os sites 

da “Professora Carol”, “estudamos.com.br”, “tabuadas.com.br”, “Só Português”, “Geniol”, 

“Racha Cuca”, entre outros, que também oferecem excelentes opções metodológicas a serem 

realizadas com o online de forma online. 

 Trabalhamos em Língua Portuguesa com estratégias de jogos da forca (figura 1) em que o 

aluno, através do número de letras e de uma dica, tentava descobrir a palavra. A cada erro, o boneco 

formava-se. Com a interpretação, o aluno acessava o link que já apresentava o texto e a atividade, 

assim, o estudante realizava a leitura e respondia, após concluir, o aluno já poderia verificar seus 

acertos e erros na atividade, podendo dessa forma, realizar também uma autoavaliação de seu 

desempenho.  

 

                                                           Figura 1 (Jogo da Forca) 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

Fonte:https://www.soportugues.com.br/secoes/jogos/forca/forca.php 

 

Trabalhamos ainda com a perspectiva de charadas com imagens (Figura 2), em que 

apareciam imagens que associando-se formava uma palavra. Os alunos digitavam a palavra, caso 

estivesse correta, era revelada; já se estivesse incorreta, não aparecia, estimulando assim, o 

raciocínio lógico. 

Figura 2 (Charadas com imagens)                 

 

https://www.soportugues.com.br/secoes/jogos/
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Fonte:https://rachacuca.com.br/passatempos/charadas/1/ 

 

Em Matemática, exploramos situações problemas em que o site apresentava a situação 

problema (Figura 3) e, logo em seguida, ficava um campo para o aluno armar a conta e realizar o 

cálculo. No momento da realização da conta, o próprio site já ia mostrando se o cálculo estava 

sendo resolvido corretamente ou não. Um detalhe importante era que não mostrava o erro, então, 

o aluno precisava voltar ao problema e refletir sobre o que estava errado para refazer.  

Figura 3 (Situação Problema) 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Fonte:https://www.estudamos.com.br/problemas-matematicos/problemas-adicao-subtracao-1.php 

 

O jogo da tabuada (Figura 4), envolvendo as quatro operações, trazia as contas com um 
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quadrinho em branco para o aluno resolver de acordo com o resultado do cálculo. Em seguida, o 

aluno clicava em um botão para conferir se estava certo ou errado. 

 

                                                                  Figura 4 (Tabuada) 

  

 

 

 

 

Fonte:https://www.tabuadas.com.br/jogosquatooperacoes/jogos-com-as-quatro-operacoes-matematicas-7.php 

 

CONCLUSÕES 

O trabalho com jogos e atividades de forma online apresentou-se e constitui-se como uma 

alternativa viável, uma vez que o aluno realiza a atividade diretamente pelo celular e já obtém o 

retorno dessa atividade em tempo real, levando-o a uma autoavaliação do seu processo de 

aprendizagem. Dessa forma, o professor trabalha o conteúdo de forma lúdica e conectada, 

possibilitando diversas dimensões para se vivenciar o trabalho pedagógico com esses recursos 

online, constituindo assim, uma prática pedagógica mais dinâmica e trazendo para o aluno um 

modo diferente e inovador de se aprender. 

É relevante salientar a necessidade de um planejamento articulado, considerando os níveis 

de desenvolvimento dos alunos, bem como a promoção de atividades com objetivos claros e 

concisos, as quais vão ao encontro dos conteúdos e assuntos trabalhados dentro das disciplinas. 

Além disso, também é importante desenvolver com os alunos atividades que estejam de fato em 

perspectiva com o trabalho pedagógico e os levem a refletir sobre o seu processo de aprendizagem. 
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UM NOVO OLHAR PARA O ENSINO DA CLIMATOLOGIA ESCOLAR NO 

CONTEXTO ACADÊMICO 

 

Jorge Rodrigues Ataides Junior
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205 

            

INTRODUÇÃO 

A necessidade de se pensar o ensino de Geografia tão bem quanto a Climatologia escolar 

a partir de novas perspectivas que possam dialogar com a realidade de vida dos alunos é, desde a 

universidade até a escola, um exercício vital para a manutenção da ciência geográfica. Desse modo, 

as discussões e reflexões acerca da inserção das escolas contemporâneas e das práticas de ensino 

no mundo globalizado e na era da informação devem ser cada vez mais presentes.   

        A Climatologia é uma disciplina que 

possui grande importância para o cotidiano de vida dos alunos, posto que explica os inúmeros 

fenômenos que a cerca. De acordo com Steinke: 

 
Para a formação dos estudantes, os conhecimentos e as aplicações da Climatologia são 

imprescindíveis em diversas áreas de conhecimento como a saúde, planejamento urbano e 

territorial, agricultura, turismo, entre outros, o que reforça os laços da necessidade de uma 

climatologia que se apodere de situações cotidianas para explicar e analisar os fenômenos 

atmosféricos de forma a se inserir na realidade dos estudantes (STEINKE, 2012, p. 79). 

 

Os conteúdos relacionados à Climatologia além de serem pouco trabalhados por alguns 

professores no ensino fundamental, ainda passam pelo problema de serem ensinados, muitas vezes, 

por professores da disciplina de Ciências, função que segundo Conti (1990, p. 39) deve ser 

recuperada pelo geógrafo, o qual deve realizar um trabalho ativo e interessante, com o fito de 

ajudar os alunos a compreenderem as consequências espaciais exercidas pelos fenômenos 

atmosféricos na superfície terrestre.  

Desse modo, realizar, em sala de aula, práticas que chamem a atenção dos alunos vem 

sendo para os professores uma tarefa árdua, já que muitos desenvolvem aulas com recursos 

didáticos desconexos com a realidade de vida dos alunos, bem como do atual cenário de grandes 

avanços tecnológicos que vivenciamos, inclusive na educação.       

Logo, a maquete é um dos recursos mais lembrados quando se fala nas aulas de Geografia 

do ensino fundamental. Segundo Pitano e Roque (2015, p. 274) ela é a “(...) representação de um 

objeto de forma tridimensional em escala reduzida, real ou ampliada, com a finalidade artística, de 

estudo, de planejamento ou comercial”. Urbanck (2015, p.5) ainda destaca que: 

 
“A maquete enquanto metodologia de ensino, forma, uma interação dos alunos com a 
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espacialidade (simulada), mas, isso permite fazer análises que antes eram abstratas, e que 

na maquete se tornam visíveis, e aproximam os saberes dos alunos com os conteúdos 

geográficos (...)”. 

 

O objetivo desse relato de experiência é demonstrar a utilização da maquete em uma aula 

que foi desenvolvida na disciplina de Introdução à Climatologia e aplicada para alunos do curso 

de Licenciatura em Geografia, da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, de modo a 

destacar a importância desta prática para o processo de formação dos licenciandos que 

participaram da mesma.            

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 Conforme apresentado anteriormente, esse trabalho relata o desenvolvimento de uma aula 

realizada na disciplina de Introdução à Climatologia, para aproximadamente 20 alunos da turma 

do segundo semestre do curso de Licenciatura em Geografia, da Universidade Federal de Mato 

Grosso. A prática realizada na universidade surgiu a partir de uma atividade avaliativa proposta 

pelo professor, que foi a de elaborarmos e executarmos uma aula sobre um dos conteúdos 

trabalhados no decorrer da disciplina.   Com isso, para a referida atividade proposta, 

desenvolvemos uma maquete de simulação de furacões e tornados, simulando ainda que os colegas 

de sala fossem alunos do sexto ano do ensino fundamental.    

Para a execução da aula, elaboramos a maqute, previamente, a partir dos seguintes 

materiais: 2 Super imãs de HD; 1 Motor de DVD; 1 Carregador de celular; 1 cm de fio de arame; 

1 Fita isolante; 1 Tubo de cola quente; 1 Copo alto de vidro; 1 Base simples de madeira; 1 pedaço 

de isopor de 30x30cm e água. Sendo assim, para tornar a explicação do conteúdo mais lúdica, 

posto que a atividade foi idealizada para alunos do ensino fundamental, elaboramos também dois 

painéis ilustrativos com as localidades em que cada um desses fenômenos metereológicos se 

formavam e se deslocavam.  

                                                                                                                                                                                        

Figura 01: Materiais utilizados na confecção da maquete. 

                                                                                                          
Fonte: Própria (2021). 
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É master pontuar que o que propiciou a visualização da simulação desses fenômenos 

metereológicos foi o campo magnético formado entre os dois super imãs de HD que atraiam o 

arame metálico e a rotação do motor de DVD, o qual estava conectado a uma bateria de celular 

ligado que fez a energia elétrica realizar o movimento giratório que forma o cone do furacão e 

tornado. 

 
         Figura 03: Maquete com os paínéis ilustrativos de origem e deslocamento dos furacões e tornados 

                                                              
Fonte: Própria (2021). 

 

O processo de confecção da maquete, por mais simples que pareça, teve um certo nível de 

dificuldade, posto que foram feitos vários testes de materiais para que pudéssemos chegar ao 

resultado final. Assim, destaco que o planejamento e a preparação para a utilização deste material 

didático em sala de aula é de suma importância.  

CONCLUSÕES 

Esta aula desenvolvida na disciplina de Introdução à Climatologia nos ajudou a despertar 

nos demais colegas licenciandos a necessidade de produzir materiais didáticos, a partir de 

perspectivas mais inovadoras e tecnológicas de ensino, já que estas são relativas ao novo público 

que estamos encontrando nas escolas.      Durante o 

desenvolvimento da aula, foi perceptível o interesse dos demais colegas em conhecerem a maquete 

e seu processo de confecção tão bem quanto o conteúdo a ela incumbido de nos auxiliar a explicar. 

Ao fim, reiteramos a proposta de uma educação universitária, especialmente das licenciaturas que 

compreenda, cada vez mais, a criatividade e a inventividade dos licenciandos, a modo de prepará-

los para atuarem de forma mais confiante e inovadora em suas salas de aula, assim trazendo 

grandes contribuições para o processo de ensino e aprendizado da Geografia.  
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USO DO JOGO ROLETA DA MULTIPLICAÇÃO PARA O ENSINO DE 

MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL I 

 
Maria Stephanie Matias Dias206; Walter Jesus da Costa Martins Filho207; 

            

INTRODUÇÃO 

Os métodos de ensino tradicionais de matemática são desinteressantes para os alunos, não 

apenas em termos de conteúdo, mas também em relação ao teor de metodologia pedagógica.  À 

vista disso, para melhorar o desenvolvimento do aprendizado da criança na disciplina de 

Matemática, o professor cria jogos utilizando materiais didáticos com objetivo de estimular e 

ampliar as competências e habilidades dos alunos. O jogo “roleta da multiplicação” foi criado e 

pensado para resolver esse problema, uma vez que propõe avanços capazes de melhorar a 

aprendizagem das crianças de 9 a 10 anos, nas resoluções de situações-problema e de raciocínio 

lógico enfrentados por eles. Dessa forma, o professor, ao adotar esse método lúdico de ensino, 

ajudará a desenvolver nos alunos, o interesse pela disciplina de matemática afim de atender à 

necessidade dos educandos no processo de ensino-aprendizagem. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Durante uma pesquisa realizada em uma sala de aula de uma escola da rede pública do 

município de Abaetetuba-PA, foi verificado que alguns alunos do 4º ano do ensino fundamental, 

demostraram dificuldades, como desinteresse e desmotivação na resolução de cálculos 

matemáticos, que se caracterizam nas técnicas de ensino tradicionais que são de forma pura e 

teórica da disciplina de Matemática, e não conseguem suprir as necessidades de compreensão 

apresentadas pelos alunos. Dessa maneira, foi apresentado para essa turma uma nova metodologia, 

que se caracteriza em um jogo com materiais didáticos pedagógicos, enfocando os aspectos que 

envolvem o lúdico e o aprendizado a partir do jogo, para efeito de alcançar os resultados que não 

foram almejados anteriormente, como compreender as operações de cálculo que foram 

estabelecidos durante a aula. Para elaborar essa pesquisa foi explorado alguns estudos, como o 

artigo “Jogos matemáticos como metodologia de ensino”, que mostrou que “a atividade lúdica 

com a aprendizagem, despertando interesse pelo assunto; cria situações que permitem ao aluno 

desenvolver métodos de resolução de problemas; estimula a sua criatividade num ambiente 

desafiador e ao mesmo tempo gerador de motivação” (CORREIA; SILVA. 2018, p. 2). Essa 
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afirmação mostra que o uso da ludicidade na educação é eficaz para instigar no aluno a vontade de 

aprender do mais fácil ao mais difícil assunto por eles estipulados, por meio dos recursos lúdicos 

apresentado pelo pesquisador.  

Este trabalho é de cunho qualitativo do tipo exploratório, foi realizado para avaliar a 

eficácia da utilização dos jogos matemáticos em sala de aula. O trabalho foi desenvolvido com 

alunos do 4° ano do ensino fundamental menor (9 a 10 anos). O jogo utilizado foi “roleta da 

multiplicação”, o qual usa operações de multiplicação para compor o jogo e trabalha essas 

habilidades nas crianças de forma lúdica e compreensiva. Todavia, é importante a criança conhecer 

as quantidades e a soma para depois poder encaixar os números na multiplicação, em razão de 

facilitar a construção sobre a organização do sistema numérico.  

Como jogar:  

No primeiro momento, a criança deve rodar a roleta duas vezes, os numerais em que a 

roleta parar deverão ser multiplicados.    

No segundo momento, a criança deve escrever o resultado dos números obtidos pela roleta 

em um papel e multiplicá-los, buscando resolver o cálculo. 

Figura 01: Roleta da multiplicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria (2021). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O trabalho empregando jogos matemáticos mostrou-se satisfatório, pois permitiu que 

muitos alunos realizassem a operação de multiplicação com mais segurança e habilidade.  

Nessa experiência, o jogo lúdico foi muito além do que jogar e brincar, ele desenvolveu 

conhecimentos para vida pessoal e profissional da criança como o raciocínio lógico. Além disso, 

a dinâmica e a interação com o meio social conduziram-se de forma agradável, relevante e 
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contextualizada. Sendo assim, com essa nova proposta de aprendizagem, os alunos demostraram 

interesse em participar, pois o jogo é diferenciado, podendo criar competições entre os alunos que 

exercitaram o raciocínio lógico e que demostraram um avanço em resolver as questões problemas 

mais rapidamente com o jogo do que nas aulas habituais. Tendo isso em vista, é brincando que a 

criança conhece, descobre, soluciona, aprende a adquire novas habilidades, além disso, estimula a 

atenção e a autoconfiança, o desenvolvimento da agilidade do pensamento e a concentração, tudo 

isso, proporcionado pela vontade de brincar com o jogo. Ademais, a brincadeira acrescentou 

qualidade, aumentando a satisfação no conhecimento das crianças que tinham adversidades 

impostas pela técnica do ensino de forma repetitiva e cansativa. 

Os resultados atingidos indicam que é possível o uso de jogos em sala de aula como recurso 

para o ensino da Matemática, considerando-se o jogo como motivação para o aprendizado do 

aluno. Dessa maneira, o professor precisa se dispor a elaborar várias formas de trabalhar, 

diminuindo o obstáculo que o aluno tem para alcançar um melhor desempenho na resolução de 

atividades com jogos, possibilitando aos alunos compreender e distinguir os resultados certos dos 

errados diante da problemática de resolver as operações matemáticas de multiplicação. 

 

CONCLUSÕES 

Em relação à aprendizagem das operações de multiplicação, pode-se afirmar que os jogos 

permitiram que os alunos desenvolvessem melhor o raciocínio lógico e as questões problemas, 

progredindo o cálculo mental e o aprendizado da tabuada de multiplicação. Visto que, muitos dos 

erros de aprendizagem, observados no decorrer das jogadas, puderam ser instantaneamente 

corrigidos com a intervenção do professor. Para isso, foram utilizadas, várias vezes, os 

movimentos da roleta e também de instruções no quadro magnético, momento em que as crianças 

obtiveram resultados com mais acertos. Em consequência disso, o ensino se torna menos cansativo, 

já que o aluno não precisa refazer inúmeras vezes a mesma conta, ou ainda, se não acertar, tentar 

adivinhar o resultado. 
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AS EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS POR MEIO DO MINICURSO “LER EM TELA: 

ADAPTANDO-SE AO CONTEXTO DO ENSINO REMOTO” 

 
Ana Cristina Pinto Bezerra208; Wigna Thalissa Guerra209; Aline Patricia da Silva210. 

            

INTRODUÇÃO 

 Este relato refere-se a uma experiência desenvolvida pelo Núcleo de Linguagens e 

Códigos (NULIC) no IFRN, Campus Apodi, que consistiu na  elaboração e realização de um 

minicurso que foi apresentado na Semana de Ambientação ao ensino remoto, proposta pela 

Diretoria Acadêmica e Equipe Técnico Pedagógica do referido campus. Levando em consideração 

as medidas de afastamento social vigentes e a iminência do retorno às aulas de forma remota após 

um período significativo de suspensão das atividades de ensino devido à pandemia, o NULIC 

identificou, a partir de diálogos internos e da participação em formações sobre essa sistemática de 

ensino, a necessidade de discutir com a comunidade escolar os impactos que esse novo cenário de 

ensino traria para o ensino-aprendizagem, em especial para as práticas de leitura e escrita. Desse 

modo, o minicurso “Ler em tela: adaptando-se ao contexto do ensino remoto” propôs-se a abordar 

aspectos que caracterizam e particularizam uma prática de ensino cada vez mais mediada pela tela. 

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O minicurso “Ler em tela” foi transmitido no canal do Campus Apodi, no YouTube211 , no 

dia 01 de outubro de 2020 e, dentre os seus objetivos, destacaram-se o estímulo à reflexão sobre 

as relações existentes entre as práticas de leitura e o uso das mais diversas tecnologias e a 

apresentação das características concernentes à leitura em tela, incluindo a compreensão sobre a 

necessidade de revisar as práticas, gestos e protocolos de leitura dentro do contexto de ensino 

remoto. Neste cenário no qual algumas terminologias surgem para adequar-se a essa nova 

sistemática de ensino ao mesmo tempo em que se tornou ainda mais imperioso pensar as práticas 

pedagógicas em diálogo com as tecnologias, o momento formativo em destaque propiciou o 

reconhecimento das dificuldades existentes e acentuadas no período vivenciado, da mesma forma 

que incitou um olhar mais sintonizado com as peculiaridades da leitura por meio da tela. Tal 

dinâmica ganhou ainda mais razão de ser por compreender algo que ultrapassa os liames das 

disciplinas de uma dada área para abranger as problemáticas a serem vivenciadas pelos docentes 

de modo geral nesse contexto. 

 
208 Doutora, IFRN – Campus Apodi, cristina.bezerra@ifrn.edu.br 
209  Mestre, IFRN - Campus Apodi, wigna.guerra@ifrn.edu.br 
210 Mestre, IFRN - Campus Apodi, aline.silva@ifrn.edu.br 
211 O  minicurso encontra-se disponível por meio do seguinte link: 

<https://www.youtube.com/watch?v=9gOD9SPFxbM&t=8s>. 
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Os procedimentos metodológicos empregados para a construção e realização do minicurso 

em foco incluíram: momentos formativos com o grupo de pesquisa, discussões de alinhamento 

temático, elaboração do material utilizado na atividade e organização de formulários de pesquisa 

para o público-alvo, que foram aplicados antes e durante o momento formativo. Além disso, os 

formulários contemplaram a autoavaliação dos discentes quantos às habilidades que consideravam 

ser necessárias ao ensino remoto e – não menos importante – a própria avaliação do minicurso.  

Na condução do minicurso, procurou-se espelhar as reflexões construídas entre a equipe, 

uma vez que os alunos foram incentivados a  participarem via chat ao vivo do Youtube, nos 

formulários do Google Forms anteriormente mencionados e na ferramenta de interação síncrona 

Mentimeter. Ademais, para estimular a compreensão sobre as características dos protocolos de 

leitura no universo digital, foi realizada a gravação de um pequeno vídeo por meio da ferramenta 

Loom, no qual uma das docentes ministrantes  registrou os caminhos que percorria ao ler um 

determinado texto disponível na internet.  

O exposto dialoga com as questões abordadas na atividade formativa e com os referenciais 

teóricos que ampararam as reflexões norteadoras da atividade. Primeiramente, resgatou-se a 

indagação sobre uma possível influência do suporte utilizado na leitura e a realização desta 

atividade, considerando a interferência da História nessa prática. Assim, chegou-se ao 

entendimento de que a trajetória das práticas de leitura, incluindo os hábitos oriundos dessas ações, 

está intrinsecamente relacionada ao percurso histórico dos suportes que acomodaram a escrita, de 

tal modo que cada suporte, em um dado período, contribuía para que a prática de leitura fosse 

moldada. De acordo com Ribeiro, se anteriormente a leitura era feita em pé em que o leitor desfiava 

“o texto em direção horizontal; ou em recinto fechado, folheando um códice pesado; mais tarde, 

ele passou a ler ao ar livre, absorto nas páginas de um livro portátil; e agora, lê sentado, com as 

pernas encolhidas sob um teclado e os olhos vidrados na luz do monitor” (RIBEIRO, 2012, p. 94-

95).  

No entanto, contrariando as expectativas comuns e sem desconsiderar os efeitos da leitura 

em suporte digital na cognição, foi possível discutir, no minicurso, o fato de que alguns aspectos 

que caracterizam esses novos modos de ler dentro do universo das TICs já faziam parte dos 

protocolos de leitura fora do ambiente virtual não sendo, portanto, algo exclusivo deste. A não-

linearidade no ato de ler, por exemplo, habitualmente observada na leitura em tela, não é uma 

dinâmica restrita ao cenário digital, embora tenha sido amplificada por este. A análise da primeira 

página de um jornal impresso constitui uma situação de estímulo a uma prática do leitor focada na 

leitura fragmentária, com justaposições, elementos para os quais não existe uma obrigatoriedade 
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de ordem específica de visão e contato. Assim, o leitor é impelido a edificar o seu caminho de 

leitura, elegendo, nessa descontinuidade, o que mais lhe chama atenção. De igual forma, mesmo 

diante de um gênero textual considerado formal como o artigo acadêmico, uma dissertação, um 

TCC, é notável  a presença de caminhos de leitura que estimulam a fragmentação nesse ato, como 

a existência de um sumário e das notas de rodapé. 

 No universo digital, por sua vez, a intensificação dessas características exige do seu leitor 

mudanças de postura, maior autonomia e domínio para comunicar-se bem nesse cenário, ainda 

mais dentro de um contexto de ensino que exigirá tais competências do alunado. Assim, o 

minicurso também discutiu aspectos de alfabetização e letramento com os participantes, 

considerando a perspectiva de Soares (2003, p. 14), que entende alfabetização como  “aquisição 

do sistema convencional de escrita” e letramento como o “desenvolvimento de habilidades de uso 

desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita”. 

Para fins de exemplificação, mencionou-se a popular rede social Instagram, suporte no qual saber 

ler as legendas dos posts seria um processo de alfabetização e o saber performar e utilizar os 

recursos equivaleria ao desenvolvimento do processo de letramento do sujeito naquela prática 

social específica.  

        Outro aspecto abordado girou em torno do que os cursistas acreditavam ser um texto. Diante 

de algumas alternativas apresentadas em uma das questões do questionário previamente 

respondido (música, pintura, exposição fotográfica, show de dança, peça teatral, artigo científico, 

vídeo, tirinha, obras arquitetônicas), a maioria dos alunos definiu artigo científico e tirinha como 

textos, enquanto obras arquitetônicas e shows de dança, por exemplo, não foram vistos como texto 

pela maioria. Por isso, considerou-se interessante reforçar, na formação, a noção de que há texto 

em uma estrutura arquitetônica, em uma música ouvida no Spotify, em um vídeo do YouTube e na 

“mistura” provocada pela multimodalidade quando, por exemplo, no mesmo vídeo do YouTube há 

música, a letra da música e imagens em movimento (NEW LONDON GROUP, 1996). Com isso, 

os alunos compreenderam que não há apenas um letramento, mas letramentos (STREET, 2003), 

multiletramentos e que a leitura de textos escritos é apenas um desses letramentos, não o único.  

CONCLUSÕES 

O minicurso “Ler em tela” possibilitou-nos a reflexão sobre nossa prática docente em um 

novo contexto de ensino. Nos processos de planejamento e elaboração de materiais, exploramos, 

juntos, o funcionamento de plataformas e recursos online que mais tarde foram incorporados às 

nossas aulas no ensino remoto emergencial. O momento também permitiu que os alunos 

entendessem que muitos dos protocolos de leitura a serem realizados por meio da tela já eram, na 
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realidade, conhecidos por eles. Além disso, destacou-se também o (re)conhecimento dos aspectos 

mais problemáticos apresentados pelos discentes, bem como das suas expectativas em relação ao 

trabalho dos professores para resolvê-los. 
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CONCEPÇÕES DE CORPO: UMA ABORDAGEM DIDÁTICA NAS AULAS DE 

PORTUGUÊS E EDUCAÇÃO  FÍSICA  
          

Keyvilane Fernandes dos Santos
212

; Rosalva Alves Nunes
213

.  

            

INTRODUÇÃO 

A sociedade contemporânea é fortemente perpassada pelos signos do capitalismo. Essa 

influência é fácilmente perceptível nos apelos às compras e ao consumo de produtos e serviços, e, 

mais ainda, se pensarmos a esfera subjetiva dos indivíduos, funciona como uma espécie de molde 

do como nos vemos e daquilo que desejamos ser. 

Discutir esse contexto de influências e pensá-lo a partir das noções de corpo que perpassam 

o cenário atual, se apresenta, então, como uma necessidade educacional premente, tendo em 

consideração o papel do professor de preparar o discente enquanto ser e, portanto, para perceber-

se de modo omnilateral, integral. 

Nesse sentido, o relato aqui apresentado trata de uma abordagem didática entre as 

disciplinas de Língua Portuguesa e Educação Física, com uma turma de primeiro ano do Curso 

Técnico Integrado em Química, do IFRN, Campus Apodi. Julgou-se pertinente abordar a temática 

das representações do corpo, como ponto de partida para desenvolver percepções críticas acerca 

das diversas dimensões constituintes da corporeidade, bem como sua importância para a 

constituição da identidade juvenil.  

Para tal, tem-se como metodologia o uso de uma sequência didática composta por quatro 

etapas: leitura de texto de referência; discussão de questões norteadoras; registro das respostas dos 

alunos e produção textual dos gêneros resumo escolar e tirinha. 

Como referencial teórico recorreu-se às contribuições de Le Breton (2007) acerca das 

discussões sobre corpo; Dionísio, Machado e Bezerra (2002) para pensar os gêneros resumo e 

tirinha e sua relação com o ensino e, por fim, Machado et al (2004) para trabalhar a oficina de 

escrita do resumo acadêmico. 

CONCEPÇÕES DE CORPO: UMA ABORDAGEM DIDÁTICA NAS AULAS DE 

PORTUGUÊS E EDUCAÇÃO FÍSICA 

A proposta de ensino “Concepções de corpo: uma abordagem didática nas aulas de 

Português e Educação Física” foi pensada a partir da consideração de que os alunos cursistas do 

primeiro ano estão, por sua própria condição juvenil (discentes na faixa etária média de 14 e 15 

anos), em processo de constituição identitária, amalgamada por diversas influências e percepções 

 
212 Mestre, IFRN – Campus Apodi, keyvilane.fernandes@ifrn.edu.br 
213 Doutora, UFMG, rosalva.nunes@ifrn.edu.br 
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que circundam a noção de corpo. 

Nesse sentido, foi selecionado para a leitura dos alunos o texto “Conhecimentos sobre o 

corpo: uma possibilidade de intervenção pedagógica nas aulas de Educação Física no Ensino 

Médio” por discutir as várias percepções de corpo circulantes e trazer críticas de abordagens que 

o relacionam à máquina, à perfeição, às influências midiáticas e ao utilitarismo.  

A fim de diagnosticar a concepção dos alunos acerca da questão, foram levantadas as 

seguintes perguntas aos aprendizes: “Qual a sua concepção de corpo?”; “De quais cenários o corpo 

pode ser representado?”; “Qual a influência da mídia sobre a concepção de corpo?” e “Quais as 

relações entre corpo, saúde e estética?”.   

Diante das respostas dos alunos, fez-se o registro desse conhecimento e constatou-se em 

conjunto (professores e alunos) que o conhecimento prévio dos alunos se configurava em uma 

visão de corpo predominantemente biológica. Em seguida, passou-se a apresentar e dialogar sobre 

as concepções de corpo trazidas pelo texto, uma reflexão oriunda das Ciências Sociais. 

A avaliação do conteúdo abordado ocorreu durante todo o processo de desenvolvimento da 

aula e se estendeu durante a atividade de registro, momento a partir do qual foi possível constatar 

uma concepção mais ampliada sobre o tema, como se pode depreender das palavras dos estudantes 

“Devido as inúmeras possibilidades de interpretação, o corpo passa a ser algo além de apenas 

um conjunto de músculos, células, entre outros. Ele pode ser uma estrutura simbólica passível 

de unir culturas, um reflexo da interação entre a natureza, a história e a sociedade”.  

Posteriormente, fruto da leitura e das discussões, foi proposto aos alunos, como atividade 

comum às duas disciplinas, o desenvolvimento da escrita de dois gêneros textuais, a saber: o 

resumo escolar e a produção de uma tirinha. A partir dessas produções, os discentes deveriam 

demonstrar, respectivamente, a obtenção da compreensão das ideias centrais discutidas no texto 

de referência e, também, apresentar, utilizando-se de informações implícitas, uma crítica acerca 

das noções circulantes do corpo na sociedade contemporânea.  

Para que os textos fossem produzidos, a professora de Língua Portuguesa realizou uma 

oficina de escrita de resumo escolar, na qual utilizou como referência teórica a obra “Resumo” 

(MACHADO, et al, 2004) e ministrou aula dialogada acerca do conteúdo “informações implícitas: 

pressupostos e subentendidos”. 

A oficina foi dividida em dois momentos. No primeiro, houve a exposição das técnicas de 

sumarização (apagamento, substituição, generalização, construção) aos alunos, a fim de que 

pudessem compreender como selecionar as ideias fundamentais do texto-base. Ainda nessa etapa, 

solicitou-se aos alunos que relacionassem textos lidos aos gêneros resumo de filme, resumo de 
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artigo científico, resumo de filme, crítica de filme, resenha crítica de livro e quarta capa de livro. 

No segundo momento, foi pedida a produção do resumo e, posteriormente, que apontassem a 

utilização das técnicas de sumarização/síntese empregadas no texto; as remissões feitas ao autor e 

título do texto; tese do texto resumido; argumentos apresentados pelo autor do texto para defender 

a tese; utilização dos verbos de ação para fazer referência a voz do autor e conclusão do autor do 

texto. 

A tirinha foi selecionada como gênero textual a ser produzido pelos alunos em razão de ser 

um gênero que permite posicionar-se criticamente a partir de uma situação cotidiana e utilizar-se 

dos implícitos textuais como possibilidades interpretativas. Assim, houve uma 

complementariedade entre os gêneros resumo e a tirinha, tendo em vista que, no primeiro, os 

alunos exercitaram habilidades de síntese e, no último, de crítica e análise. 

 A avaliação da proposta didática desenvolvida entre as disciplinas de Português e 

Educação Física se deu durante o processo de escrita e reescrita dos resumos; nas participações 

dos alunos nas discussões e respostas às perguntas levantadas a respeito do tema e, por fim, da 

apresentação das percepções críticas dos alunos nas produções das tirinhas.  

Assim, os resultados de aprendizagem esperados foram satisfatórios, como se pode ilustrar 

na tirinha produzida e analisada pelos alunos. Vejamos: 

Figura 01: Tirinha produzida pelos alunos do 1º ano de Química. 

  
 Fonte: Própria (2021). 

 

 A tirinha apresenta uma crítica a representação midiática de corpo. Segundo a fala dos 

discentes “Nossa tirinha é mais vinculada à visão científica e principalmente midiática do corpo. 

No primeiro quadrinho, a personagem principal está, através do celular, olhando uma influencer 

falando que só foram alguns ajustes para ela alcançar a beleza natural e é aí que está o nosso 

subentendido: existe uma beleza natural e julgada como ideal, um padrão considerado perfeito que 

deve ser seguido por todas as pessoas, principalmente, mulheres. E essa visão da mídia é um 

absurdo e extremamente limitadora, porque se trata de um modelo que ignora a diversidade entre 
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as pessoas”.  

 A noção de que a representação midiática do corpo está associada a um processo de 

naturalização de um padrão, um modelo de beleza a ser seguido, como uma espécie de produção 

em massa da corporeidade, e assim também das subjetividades, revela que os discentes 

compreenderam algumas das influências que perpassam e atravessam suas identidades e 

subjetividades e conceberam uma noção de corpo que abrange não apenas a visão prototípica de 

corpo, mas uma que contemple a diversidade. 

 

 

CONCLUSÕES 

 Pelo exposto em nossa narrativa, entende-se que a abordagem didática desenvolvida nas 

aulas das disciplinas de Língua Portuguesa e Educação Física contruibuiu, por meio de leitura de 

texto de referência; questões norteadoras para as discussões; produção do resumo escolar e, ainda, 

das tirinhas, para compreensão e aplicação crítica da temática que envolve as concepções de corpo, 

sendo possível constatar uma perspectiva mais ampliada sobre as interpretações do corpo, e, por 

conseguinte, favorecendo a formação integral do aluno.  
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ÁUDIO SÉRIE COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA POTENCIALIZADORA DE 

PRÁTICAS EDUCATIVAS NA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA NO 

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL NO IFRN 

Dayvyd Lavaniery Marques de Medeiros214 

 
 

INTRODUÇÃO 

A COVID-19 fez com que instituições escolares do mundo inteiro tivessem que adotar o 

Ensino Remoto Emergencial (doravante ERE), para continuar suas práticas educativas e 

finalizar o ano letivo de 2020. Diante dessa situação, muitos profissionais docentes foram 

levados a reinventar-se e adotar novas práticas pedagógicas que pudessem suprir as necessidades 

de aprendizado nessa nova realidade. Embora lançando os mais diversos desafios, essa nova 

conjuntura nos impele a desenvolver e/ou ampliar o uso de tecnologias digitais no contexto 

educacional. Pensando nisso, este artigo tem o objetivo de relatar a experiência com a utilização 

de áudio séries como ferramenta potencializadora das práticas educativas nas aulas de Língua 

Portuguesa, ministradas no ensino remoto, relatando como se dá sua produção, uso e a avaliação 

dos alunos, a partir de questionários aplicados ao final da disciplina, acerca dessa ferramenta 

pedagógica. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

São claras as mudanças impostas ao nosso cotidiano pela pandemia da COVID-19 devido 

às medidas sanitárias e à necessidade de isolamento social. Assim, o setor educacional foi um 

dos que mais sofreu com essas adequações e todas as instituições de ensino em todos os níveis 

foram levadas a suspender suas atividades presenciais por orientação dos órgãos reguladores 

nacionais e dar prosseguimento ao ano letivo utilizado o ERE. 

Souza et al (2020), ao analisar a implementação do ERE no Paraná, entende que esse 

ensino se apresenta como um modelo temporário devido às circunstâncias, já que ele 

corresponde aos ajustes necessários feitos para que a escola dê uma resposta rápida à sociedade 

como forma de manter uma rotina pedagógica, mesmo que permeada pelos ambientes virtuais. 

No IFRN, campus Natal Cidade Alta, as adaptações feitas para as aulas no ensino remoto 

organizaram-nas em atividades síncronas, que são aquelas em que os professores e alunos 

realizam a atividade ao vivo por meio de uma plataforma virtual e atividades assíncronas, que 

são aquelas em que os professores orientam os alunos a desenvolverem atividades dirigidas sem 

a sua presença. 

 
214 Professor de Língua Portuguesa e Literatura, IFRN, dayvyd.medeiros@ifrn.edu.br 
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É nesse contexto desafiador que surge ao profissional docente215 a necessidade de 

desenvolver ferramentas pedagógicas que possam potencializar o aprendizado dos alunos, 

levando-os a uma formação pedagógica e que, nesse contexto, atraiam sua atenção tanto nos 

momentos síncronos como assíncronos. Dessa maneira, pensando na dinamicidade e nas mais 

diversas  plataformas e aplicativos que muitos alunos têm acesso, desenvolvemos as áudio séries 

como uma iniciativa para o aprendizado de Língua Portuguesa. 

A áudio série se constrói para apresentar um dos conteúdos a ser trabalhado na disciplina 

de Língua Portuguesa, ministrada no ensino médio integrado, bem como em outras disciplinas 

da matriz de linguagem, ministradas nos cursos subsequentes (Leitura e Produção de Textos, 

doravante LPT)                                e superiores (Leitura e Produção do Texto Acadêmico, doravante LPTA) que, 

neste relato, consideraremos todas como disciplina de Língua Portuguesa. 

A áudio série consiste, basicamente, em um objeto audiovisual que apresenta 

conteúdos/temas divididos entre 05 a 07 episódios (por áudio série), tendo, cada episódio, a 

duração média de 2 minutos e que apresentam a seguinte organização em seu roteiro: a) uma 

apresentação que identifica o título da áudio série; b) o episódio; c) o professor que a produziu; 

d) em seguida, parte do conteúdo objeto dela com imagens relativas ao que está sendo discutido 

e e)  conclui com a verificação de entendimento do ouvinte, além da indicação de outras áudio 

séries que                              também estão à disposição, onde se pode encontrá-las, bem como as referências 

utilizadas. 

Para o ano letivo de 2020, foram produzidas 07 áudio séries que estão disponíveis no 

Youtube e no IGTV, agrupadas em três tópicos específicos, abordados nas aulas de  Língua 

Portuguesa, que são: os tópicos de literatura, os de gramática e os de leitura e produção de textos. 

As áudio séries que integram os tópicos de literatura são: “Funções de linguagem” e “Funções 

do texto literário”, compostas por 07 (sete) episódios cada. Já as que integram os tópicos de 

gramática são: “Linguagem e materialidade” e “Estrutura das palavras”, ambas com 07 episódios 

e “Língua e Variação”, com 06 (seis) episódios. Nos tópicos leitura e produção de textos, temos 

as seguintes áudio séries: “Os mitos que cercam o ato de escrever”, com 07 (sete) episódios e 

“Tópicos de Leitura e Produção de Textos”, com 05 episódios. 

A utilização das áudio séries se deu em aulas/atividades síncronas e assíncronas de 

acordo com as necessidades e características das disciplinas ministradas. Elas foram utilizadas 

como base para discussões em fóruns, montagem de mapas conceituais ou mesmo como material 

 
215 A obra intitulada Saberes Docentes e Formação Profissional TARDIF (2014) discorre a respeito dos saberes 
docentes e a sua relação com a formação profissional dos professores e ainda com o próprio exercício da docência. 
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de consulta para resolução de questões do ENEM e vestibulares. 

Uma experiência muito interessante foi a que aconteceu com alunos dos cursos 

superiores e subsequentes que ao refletir sobre sua história com a escrita e leitura nas disciplinas 

de LPT e LPTA, a partir da áudio série “Os mitos que cercam o ato de escrever” demonstraram, 

no fórum avaliativo realizado na sala de aula virtual da disciplina no Google Classroom, como 

essa áudio série havia sido importante em suas reflexões: 

ALUNO 1: “Umas das coisas que mais me desestimulava a ler era a preguiça, que 

inclusive é um dos pontos ressaltados na áudio série, onde devemos nos esforçar e deixar a 

preguiça de lado e a preguiça afetou muito o meu contato com a leitura, passei muito tempo sem 

se quer pegar um livro.” 

ALUNO 2: “Comecei a me questionar porque tantas pessoas escreviam tão rapidamente 

um texto e outras tinham tanta dificuldade até para iniciar uma simples introdução, há muitos 

mitos que perduram na sociedade em que vivemos, um deles é esse que só tem a capacidade de 

escrever bem quem adquiri o dom da escrita.” 

Basicamente, as áudio séries funcionavam como um material de consulta que eram 

indicados de forma assíncrona como é o caso acima e, ainda, nas aulas síncronas, como 

aconteceu quando os alunos do primeiro ano dos cursos técnicos integrados foram convidados a 

montar um sarau literário a partir das discussões promovidas pela áudio série “Funções do texto 

literário” e também a produzir um mapa conceitual em grupos, considerando as discussões da 

áudio série “Língua Materialidade”. 

Ao final das disciplinas, os alunos foram convidados a responder um questionário. Foram 

registradas 83 respostas216, sendo 40 alunos dos cursos subsequentes e superiores o que equivale 

a 48,2% dos respondentes e 40 alunos dos cursos técnicos integrados, o que equivale 51,8% dos 

respondentes. Desses, 62,7% atribuíram 10, num score 1/10, à metodologia aplicada nas 

disciplinas ministradas, 79,3% atribuíram 5, num score 1/5, quando perguntados se as atividades 

foram pensadas considerando a realidade da turma e 91,5% dos respondentes atribuiu 5, num 

score 1/5, quando perguntados se acreditavam que o professor tentou adaptar a                                       disciplina à 

realidade do ensino remoto. 

Ainda, foram observadas, nas questões abertas desse questionário, análises voltadas 

especificamente ao uso das áudio séries como apresentamos abaixo para finalizar este relato e 

 
216 Até o momento do fechamento deste relato uma turma do curso integrado ainda estava em curso, sendo assim, 

ela não respondeu ao questionário ainda. Foram respondentes: 02 Turmas dos Cursos Subsequentes, 02 Turmas do 

curso Integrado e 01 turma da Graduação. 
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nos direcionarmos à conclusão: 

ALUNO 2: “Eu adorei como o senhor fez as áudios-séries com o conteúdo para auxiliar no 

aprendizado.” 

ALUNO 3: “Vídeos curtos com os temas principais para depois chegar no assunto.” 

ALUNO 4: “Uma das coisas que eu mais gostei nas aulas foi a áudio série.” 

ALUNO 5: “As áudio séries foram de grande ajuda no entendimento da disciplina quando não 

estávamos em momento síncrono.” 

ALUNO 6: “A metodologia das aulas eram ótimas, ainda mais quando se tinha as "áudio 

séries", produzida antes para que a gente pudesse assistir e que tinha definições, resumidamente 

sobre os assuntos de cada aula, acho que isso facilita ainda mais na hora de dúvidas. Tive algumas 

dificuldades em exercícios que desafiou a criatividade na hora elaborar, como o portfólio e os 

textos do fórum.” 

CONCLUSÕES 

Portanto, desafiados como educadores a experienciar novas formas de ensino, 

entendemos que as áudio séries aparecem como uma ferramenta pedagógica potencializadora de 

práticas educativas fecundas em aprendizagem dos alunos, como ficou evidenciado em suas falas 

e nas respostas ao questionário. Entretanto, sabemos que essas ferramentas ainda não alcançam 

a todos os discentes, pois em nossa realidade, alguns estudantes não têm uma conexão 

satisfatória à internet e isso prejudica seu desenvolvimento em todas as disciplinas. 

Cabe a nós, como educadores, pensarmos em formas ainda mais acessíveis e inclusivas 

para que todos tenham acesso aos conteúdos e possam ter uma educação de qualidade e 

contextualizada no momento de tantos desafios que vivenciamos. 
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XADREZ NA PRAÇA: DA SALA DE AULA PARA A DIVULGAÇÃO  NA 

COMUNIDADE 

          
Bernardino Francisco Silva Neto217 

            

INTRODUÇÃO 

O xadrez é utilizado na educação como instrumento inter, multi e pluridisciplinar, pois 

auxilia no desenvolvimento de algumas características do pensamento cognitivo, tais como: 

abstração, memorização, raciocínio lógico, dedução, indução e seu vínculo com a informática e as 

novas tecnologias de informação permitem aumentar o espectro de sua utilização. 

Diante dessa perspectiva, o objetivo do trabalho segue uma linha de divulgar o xadrez para 

a comunidade em geral e saber quais resultados foram colhidos através do relato de experiência. 

Já os objetivos especificos são: a) analisar o xadrez como um jogo de competitividade e raciocínio 

lógico; b) observar como os enxadristas atuam na agilidade e intuição lógica e, por fim, c) 

investigar a importância do xadrez e a satisfação da aplicação do xadrez na comunidade. 

A metodologia aplicada foi a pesquisa qualitativa, a qual possibilitou analisar e investigar a 

prática do xadrez na praça do município, incluindo o uso do raciocínio lógico e o pensar na 

sociedade voltado ao jogo de xadrez. A prática ocorreu nas noites de quarta-feira às 19:00 horas, 

contando com, aproximadamente, 20 pessoas. O jogo de xadrez contava com cinco momentos para 

que pudessem ser realizadas atividades ativas e que todos participassem. 

Dessa maneira, o jogo de xadrez é uma atividade extra-classe e uma modalidade esportiva. 

O trabalho teve como enfoque os conhecimentos relevantes sobre o jogo. Diante disso, surgiu a 

seguinte indagação: “será que a comunidade de Pilões/RN, aceitaria a prática de xadrez na praça 

pública da cidade?” Dessa forma, a presença do xadrez, na maioria dos grandes centros educativos, 

é hoje uma realidade, no entanto, no interior do Rio Grande do Norte, não existe esta prática de 

jogo.  

Por isso, a justificativa do trabalho se deu após a participação em um treinamento ministrado 

pelo Prof. Wilson da Silva, do Estado do Paraná. Logo após esse momento, resolvemos implantar 

o xadrez na escola em que atuamos na disciplina de Educação Física. Isso ocorreu desde o ano de 

2010, todavia, somente no ano de 2019, o planejamento saiu do papel e se tornou realidade, 

tornando assim, um plano de intervenções didáticos-pedagógicas com o auxílio de xadrez a 

comunidade em geral. 

No que concerce aos encontros, foram realizadas algumas reuniões com a diretora daquela 
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instituição, em que resolvemos colocar essa modalidade esportiva como ferramenta extra 

curricular em prática. Contudo, foi idealizado o projeto de xadrez na praça com a intenção de 

estimular a prática do xadrez e contribuir na formação dos estudantes e da sociedade como um 

todo.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Este projeto foi desenvolvido durante todo ano letivo de 2019, os encontros aconteceram 

toda quarta-feira a partir das 19:00hs na praça pública do município de Pilões/RN, em frente a 

Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (figuras 01 e 02), atendendo a comunidade escolar e 

a comunidade externa, com variação na quantidade de integrantes, tendo uma média de 20 pessoas 

por noite.  

O profissional que aplicou esse jogo foi o professor Bernardino Francisco de Educação 

Física em conjunto com demais participantes presentes no projeto do município. Não eram 

exigidos para a prática idades ou conhecimentos no xadrez, já que “o xadrez é socialmente aceito 

e praticado por pessoas de todas as idades, de ambos os sexos e de todos os setores da sociedade” 

(BLANCO, 2008, p. 30).   

Essa integração é proporcional ao grau de envolvimento de toda a escola no projeto, seja 

ele interno ou externo (KLEIN, 2003). 

 

Figura 01 e 02: Jogo de Xadrez – Pilões/RN. 

 

Fonte: O Autor (2021) 

 

Nesses momentos, foram realizadas aulas expositivas e oficinas de jogos envolvendo o 

conhecimento técnico e tático do xadrez. As aulas e oficinas aconteciam uma vez por semana, 

sendo ministradas por alunos com uma vivência maior no xadrez e professores.  

Nas disputas, os alunos puderam praticar todo o conhecimento adquirido nas aulas e 

oficinas, sejam eles no contexto escolar ou no contexto social. O conhecimento dos alunos foi 

avaliado mediante seu raciocínio lógico, capacidade de atenção, memória e imaginação durante as 
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oficinas, do qual formalizou a disciplina de Educação Física como “buscar inovar através de 

práticas de ensino” (BEZERRA, 2013, p. 15). 

Segundo Rezende (2013, p. 8), “o xadrez é uma atividade primordial por excelência, não 

só por atender às características de desporto estimulando entre outros o espírito competitivo e a 

autoconfiança, como se adequa aos anseios da educação moderna”, a qual, “volta-se cada vez mais 

para uma aprendizagem consciente, onde o aluno é estimulado continuamente a aprimorar a sua 

capacidade de pensar” (REZENDE, 2002, p. 13), 

De acordo com Libâneo (1994), a avaliação é uma tarefa didática complexa, reflexiva, 

necessária e permanente no trabalho do docente, que deve acompanhar passo a passo o processo 

de ensino e aprendizagem.  

Portanto, o processo de avaliação do projeto ocorreu de forma contínua, sistemática e 

diagnóstica, voltada para as necessidades dos alunos, a fim de constatar progressos, dificuldades e 

reorientar o trabalho para as correções necessárias, já que este é mediado pelo diálogo entre 

educando e educador, possibilitando assim, uma educação que torne os alunos sujeitos ativos na 

sociedade (figuras 03 e 04). Durante todo o desenrolar do projeto, foi verificado a melhoria e 

ampliação das capacidades cognitivas, afetivas e sociais dos alunos. 

 
Figura 03 e 04: Jogo de Xadrez – Pilões/RN. 

  

Fonte: O Autor (2021) 

 

De acordo com os PCNs, “a experiência do aprofundamento da técnica deve ser pautada 

nos interesses de obter respostas mais complexas para questões mais especificas, sejam elas de 

natureza conceitual, procedimental ou atitudinal” (BRASIL, 1998, p. 86). É importante resaltar 

que, o objetivo desse projeto não é formar grandes enxadristas e sim cidadãos conscientes e 

participativos em uma sociedade que está em constante mudança. 

            As atividades foram realizadas com enfoque no aspecto de aquisição do controle da 

estratégia para surpreender o adversário, considerando as vivências dos educandos, procurando 

sempre melhorá-las e ampliá-las. 
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CONCLUSÕES 

Concluímos que, durante as atividades realizadas na praça pública do municipio de 

Pilões/RN, evidenciou-se que o projeto favoreceu o aprendizado sobre o jogo xadrez, por meio do 

estímulo das vivências teórico-práticas, tanto para aqueles que estavam iniciando, como para os 

que já tinham conhecimento. Além disso, proporcionou a integração e a cooperação entre os 

participantes, pois oportunizou um espaço de troca de conhecimento.  

Contudo, reconhecemos que a prática, na praça pública, é positiva e desejamos aproveitar 

cada momento aplicando mais jogos de tabuleiros e atividades práticas para a comunidade em 

geral do município de Pilões, localizado no Estado do Rio Grande do Norte, Sendo assim, a 

sociedade pode se “enturmar” e ajudar em todos os sentidos sociais todos presentes na prática do 

jogo em público. 

Dessa forma, podemos notar que o Projeto Xadrez na Praça proporcionou benefícios na 

formação dos envolvidos e cumpriu com seus objetivos de forma satisfatória, estreitando assim, o 

relacionamento escola-comunidade, uma vez que, pessoas que não são discentes, passaram a 

frequentar e a querer aprender a jogar xadrez. 
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ENSINO REMOTO: VIVÊNCIAS  DE LICENCIANDOS  EM GEOGRAFIA NA  

PRÁTICA DOCENTE COM  PIBID/IFRN NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR 

LUIS SOARES/RN  
          

Thais Pereira de Lima218; Jeferson Gustavo Silva Guardiano219 

         

INTRODUÇÃO 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), que tem como 

finalidade a inserção de licenciandos na prática docente, bem como a vivência do cotidiano da 

escola e da sala de aula, tem contribuído para as experiências desses discentes da Licenciatura em 

Geografia do IFRN - Campus Natal-Central. Mesmo o ensino sendo de forma remota, os 

estagiários têm desenvolvido várias dinâmicas e atividades com os alunos da Escola Estadual 

Professor Luis Soares, localizada em Natal/RN. Essas atividades estão sendo bem significativas, 

tanto para os alunos, como para a formação docente dos “pibidianos”. O trabalho a seguir relatará 

a experiência obtida pelos estagiários através da prática docente no ensino remoto. 

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Diante do isolamento social, causado pela pandemia da COVID-19, decretou-se a 

paralisação das aulas presenciais, na qual se fez pensar: “como seria o ensino nas escolas?”, ou 

ainda, “quais seriam as estratégias adotadas para o ensino e a organização escolar?”. Foi buscando 

essas respostas que a Escola Estadual Professor Luis Soares retomou as aulas no modelo remoto 

e, com isso, surgiram também dificuldades para fazer com que esse novo modelo de ensino 

promovesse uma aprendizagem significativa para seus alunos. Todavia, em meio à toda essa 

conjuntura, a escola foi contemplada com o Programa de Iniciação à Docência (PIBID) para a área 

de Geografia, na qual esse espaço de ensino ganhou cerca de 8 bolsistas de diversos períodos do 

curso de Licenciatura em Geografia do IFRN, Campus Natal-Central.  

A partir da supervisão feita pela Professora Ana Carolina Paiva Rodrigues de Farias, os 

bolsistas começaram a se integrar com as turmas do fundamental II (6º ao 9º ano) de forma remota. 

Nessas interações, os “pibidianos” propuseram várias dinâmicas e atividades que auxiliaram no 

ensino-aprendizagem dos estudantes das 4 turmas e contribuíram para que houvesse uma aula 

menos monótona. 
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Por intermédio da Plataforma Google Meet, essas práticas foram desenvolvidas juntamente 

a professora Ana Carolina em seus respectivos horários de aula. Com a ferramenta de 

“Apresentação de Tela”, posta pela plataforma Google Meet, foi possível apresentar diversos tipos 

aplicativos on-line que auxiliam na criação de conteúdo, tais como: 

• O aplicativo Canva – que possibilita a criação de slides, mapas mentais, etc. É uma 

ferramenta pouco utilizada pelos docentes, mas que possui modelos prontos, os quais 

facilitam a criação de conteúdos mais  didáticos e lúdicos; 

• A ferramenta Powerpoint disponibilizada pela Microsoft – que também possibilita a 

criação de slides. Ainda que seja bem comum, seu uso foi naturalizado no meio docente 

para que o conteúdo seja apresentado de uma forma mais interativa, sendo possível 

apresentar vídeos e imagens que auxiliam na aprendizagem; 

• O Mentimeter – que, segundo Garrett (2020), é uma plataforma on-line para a criação e 

compartilhamento de apresentações de slides com interatividade, criação de nuvem de 

palavras (brainstorms) e questionários; 

• O Kahoot - plataforma on-line a qual cria jogos interativos com temas de escolha do 

docente, usada como tecnologia educacional que por meio de testes de múltipla escolha 

permite a geração de usuários que podem ser acessados por meio de um navegador da Web 

ou no aplicativo Kahoot; 

• O aplicativo Xodo - permite a interação com arquivos em PDF a qual ajudou com a 

resolução de caça palavras, palavras cruzadas e jogo da forma, construídos com o assunto 

da temática de aula. Além disso, tem um layout simplificado que possibilita comentar, 

rabiscar, grifar e, até mesmo, mudar a cor da página de um PDF. Pode funcionar ainda 

como uma espécie de quadro virtual para o docente melhor expor suas ideias. 

• Jamboard - é um quadro interativo desenvolvido pelo Google, que possibilita a interação 

entre o grupo classe.  

Todos esses aparatos tecnológicos e inovadores, facilitam e proporcionam o ensino-

aprendizagem dos educandos. Nesse sentido, Otto (2016) fala sobre a “importância das tecnologias 

no ambiente escolar, bem como a vida em sociedade, que amplia as possibilidades na construção 

e aquisição de conhecimentos, pois o acesso às informações pode ocorrer em qualquer tempo e 

espaço.” 
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Figura 01: A Ferramenta Powerpoint utilizada para exposição do conteúdo sobre “Diálogos geográficos em tempo 

de pandemia com os alunos do 7º ano” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria (2021) 

 
Figura 02:Interação do Jamboard com os alunos da Escola Professor Luiz Soares. O quadro interativo possibilitou a 

mediação com os estudantes do 8º ano sobre a temática Globalização. 

 

Fonte: Própria (2021) 

 

Figura 03: Caça palavras sobre clima e tempo resolvido com ajuda do aplicativo Xodo, o qual possibilitou o grifo 

das palavras que foi realizado junto com a participação dos alunos 

 

Fonte: Própria (2021) 
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Figura 04: Cruzadinha sobre “Elementos do Mapa” resolvido com ajuda do aplicativo Xodo, o qual 

possibilitou a escrita das palavras como se fosse um quadro virtual. 

 

Fonte: Própria (2021) 

 

CONCLUSÕES 

Por fim, a partir dessa interação com os alunos do fundamental II da Escola Estadual Luis 

Soares, formaremos professores mais preparados para lecionar, seja no ensino remoto, a distância 

ou presencial, pois essas experiências ampliaram nosso leque de possibilidades sobre quais 

plataformas utilizar e como fazer a tecnologia funcionar ao nosso favor no fazer pedagógico. 

Através desse relato, esperamos também contribuir com os docentes leitores, os quais estão 

lecionando nesse período remoto e buscam por novas plataformas para melhorar suas aulas no 

ensino remoto. 
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A DISCIPLINA DE LIBRAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO: PERSPECTIVAS DO 

PROFESSOR A PARTIR DOS RELATOS DE ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA 
          

Angela Maria Visgueira Cunha220 

            

INTRODUÇÃO 

O reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais - Libras como forma de comunicação 

oficial da comunidade surda brasileira (Lei 10.436/2002), proporcionou não apenas o status 

linguístico a LIBRAS, mas também promoveu a visibilidade do sujeito surdo na sociedade.  

O decreto Federal nº 5.626 (BRASIL, 2005) instituiu em seu Capítulo II, a Libras como 

disciplina curricular obrigatória, garantindo assim, a inclusão da mesma nos cursos de formação 

em Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, nos níveis médio e superior. Isso 

implica na obrigatoriedade nos cursos de formação de professores da disciplina de LIBRAS. 

Nesse sentido, este trabalho tem o intuito de relatar algumas vivências experienciadas por 

mim como professora da disciplina de LIBRAS de um curso de Pedagogia em uma cidade do 

interior do Piaui, bem como a importância atribuída por um grupo de graduandos da disciplina em 

questão para a sua formação inicial. Portanto, este trabalho tem por objetivo apresentar as 

contribuições da disciplina de LIBRAS para graduandos do curso de Pedagogia, a partir do olhar 

da professora e através de depoimentos e interação dos alunos.  

 

METODOLOGIA 

As vivências, aqui relatadas, ocorreram em uma turma de Pedagogia de uma cidade do 

interior do Piauí. O curso ocorre de maneira semipresencial, sendo assim, a disciplina é ministrada 

em um final de semana. A turma é composta por 12 alunos, sendo 3 do sexo masculino e 9 do sexo 

feminino. 

A pesquisa realizada foi do tipo qualitativa, pois não se faz uso de dados estatísticos e como 

afirma Strauss e Corbin (2008, p. 23) “com o termo pesquisa 

qualitativa queremos dizer qualquer tipo de pesquisa que produza resultados não alcançados 

através de procedimentos estatísticos ou de outros meios de quantificação”. 

Em relação ao tipo de abordagem qualitativa utilizada, optamos pelo uso da pesquisa-ação, 

pois o pesquisador está inserido entre os participantes visando a melhoria da prática docente e de 

acordo com Gil (2008), esse tipo de pesquisa se caracteriza pelo envolvimento de pesquisadores e 

pesquisados no processo de pesquisa.   
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Como disciplina que faz parte do componente curricular dos cursos de formação de 

professores, a disciplina de LIBRAS ministrada no curso de Pedagogia já citado anteriormente, 

tem entre seus conteúdos programáticos aspectos históricos sobre as pessoas surdas, políticas 

educacionais na perspectiva da inclusão de pessoas surdas, aspectos gramaticais da LIBRAS, 

elementos da comunicação e alguns sinais básicos de LIBRAS (alfabeto, números, dias da semana, 

saudações etc). 

Como forma de saber o que os graduandos sabem sobre a LIBRAS, inicialmente, foram 

realizadas algumas perguntas como: você já foi professor ou teve contato de alguma forma com 

alunos/pessoas surdas? Como ocorreu essa comunicação? O que é a LIBRAS? Como você acha 

que acontece a inclusão a partir da LIBRAS? Após a realização dessas perguntas, com as respostas 

dadas, foi possível ter uma base sobre o que os alunos sabiam sobre o mundo dos surdos e sobre a 

LIBRAS. 

Nesse momento inicial, foi possível perceber que, na maioria das vezes, os alunos 

conhecem pouco sobre essa língua, mas apresentam relatos do cotidiano em que já se 

comunicaram, pelo menos uma vez, com algum surdo e retratam ser bem difícil a comunicação, 

pois não sabem como agir e, por fim, afirmam que a LIBRAS é uma importante forma de inclusão 

para pessoas surdas. 

Nesse sentido, o aspecto de inclusão escolar ainda é bastante questionado e ainda precisa 

ser repensado nos diversos segmentos da sociedade, tendo em vista que está longe de ser ideal a 

formação dos profissionais da educação para trabalhar com alunos especiais (LACERDA; 

SANTOS, 2013). 

Em um segundo momento, foram apresentadas as concepções históricas, políticas públicas, 

bem como sobre as questões gramaticais e outros aspectos da língua de sinais. Nessas ocasiões, os 

alunos foram menos participativos e, em relatos posteriores, afirmaram que inicialmente ficaram 

sem entender o porquê de estudar sobre a parte teórica da LIBRAS. Todavia, depois reconhecem 

a sua importância para entender sobre como se consolidou a língua de sinais e a inclusão das 

pessoas surdas na sociedade. 

O momento que os graduandos se mostraram mais empolgados foi na hora de aprender 

alguns sinais, que eles se referiram como “a parte prática”. Nesse momento, ocorreu a participação 

de todos os alunos, acompanhando os sinais apresentados, produzindo diálogos e participando de 

forma bem dinâmica. 
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Em seguida, como uma das atividades da disciplina, foi pedida a produção de um material 

didático que pudesse ser utilizado tanto pelos ouvintes como para alunos surdos, já que tanto 

ouvintes, quanto alunos surdos, precisam de novas estratégias de ensino. Já que, quando o 

professor utiliza somente o quadro e seus acessórios, os alunos surdos não tem qualquer interesse 

por aprender, pois se deparam com dificuldades relacionadas à compreensão dos conceitos e 

dificuldades relacionadas com a Língua Portuguesa. (SPENASSATO 2009). 

Para finalizar, foi realizada a avaliação da disciplina, que é um momento onde os alunos 

falam das contribuições, dificuldades e sobre a importância dessa disciplina para eles como futuros 

professores. Para tal, foram realizadas perguntas envolvendo todos esses aspectos e, cada aluno, 

foi colocando sua opinião.  

A maioria dos estudantes afirmaram ter gostado da disciplina, mas que não é fácil se 

comunicar por sinais, reconheceram a necessidade de saber, pelo menos, um pouco da língua de 

sinais para caso se deparem com situações do cotidiano envolvendo pessoas surdas e destacaram 

que sem essa língua é impossível a inclusão dos surdos na sociedade. 

Logo, utilizando-se meios para que os graduandos percebam a relevância da inclusão de 

alunos surdos e da disciplina de LIBRAS nos cursos de magistério, é possível perceber a 

importância dessa disciplina nos cursos superiores, principalmente, os de Licenciatura. Em 

particular, para os graduandos em Pedagogia, dos quais relato essa experiência, afirmaram que a 

disciplina trouxe vários conhecimentos, além disso, que se sentem mais tranquilos caso venham 

ter contato um aluno surdo, mas não totalmente preparados. 

Mesmo relatando essa insegurança no caso de ter um aluno surdo, alguns graduandos 

relataram em suas respostas que a disciplina ajudou a reconhecerem a importância de se 

aprofundarem mais sobre essa língua e buscarem formas de estarem incluindo esses alunos nas 

aulas, bem como explanaram o desejo de buscar formas de estarem se capacitando para melhor 

incluir esses alunos surdos. 

 

CONCLUSÕES 

Essa experiência vivenciada, na ocasião como professora, proporcionou-me reforçar a 

compreensão acerca da importância da Libras para a formação de professores, a partir dos relatos 

dos graduandos que também perceberam essa importância. Ademais, é possível fazer uma reflexão 

sobre a inclusão de pessoas surdas na sociedade, ficando evidente que os alunos têm essa 

percepção, pois em vários momentos retomam o aspecto histórico sobre as pessoas surdas para 

exemplificarem porque eles acham que ocorrem ainda determinadas situações de exclusão com os 
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surdos. 

Outra observação que merece destaque é a forma como os graduandos reconhecem que os 

recursos que são utilizados na sala de aula podem ser usados com crianças surdas e ouvintes e que 

podem fazer uso da LIBRAS também para que as crianças ouvintes possam compreender um 

pouco sobre a língua dos surdos. 

Assim, ressalta-se mais uma vez a relevância da LIBRAS como disciplina obrigatória nos 

cursos de formação de professores para que os discentes possam ter um contato inicial com essa 

língua e compreender a sua importância para a comunidade surda e, por fim, despertá-los para 

buscar formas de estarem se capacitando tendo em vista a necessidade de inclusão dos alunos 

surdos na sala de aula. 
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ENSINO REMOTO: TRABALHANDO A LEITURA NA PANDEMIA 
          

Maria da Guia Azevedo da Cunha221 

            

INTRODUÇÃO 

Ao vivenciar o contexto atual, em relação às dificuldades impostas ao meio educacional 

frente à pandemia, destacam-se os desafios a serem enfrentados pelos educadores e educandos, 

com vistas a busca de ferramentas digitais, metodologias ativas que, mesmo em meio a essas 

dificuldades, promovam aprendizagem significativa para os envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem. 

Sendo asssim, constatou-se a necessidade de se trabalhar um projeto de alfabetização, 

inovador, com vistas a motivar o gosto pela leitura e inserir o educando no mundo letrado. 

Nesse sentido, a relação intrínseca entre família-escola, solidifica-se, cada vez mais, através 

do desenvolvimento de projeto e ações, que são necessárias para fazer acontecer o aprendizado em 

tempos de pandemia. 

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O universo da experiência relatada se dá numa turma de 3º ano, do ensino fundamental I 

em um contexto de escola municipal. As aulas tiveram início no sistema remoto no ano letivo de 

2021, momento em que a professora titular da turma trabalhou com os alunos de forma on-line, 

via chamada de vídeo, pelo Google Meet, para assim, poder de alguma forma, se aproximar e 

conhecer o alunado. 

No decorrer das aulas, a professora realizou uma sondagem e percebeu uma notória 

dificuldade, com relação à apropriação do sistema de escrita alfabética, bem como à leitura. Em 

uma turma heterogênea, composta por 28 alunos, as peculiaridades de cada um, com relação aos 

níveis de escrita, causou preocupação à docente, conforme mostra a figura 01. 

 
Figura 01. Níveis de leitura 

 

Pré-

silábico 

Silábico Silábico-

alfabético 

Alfabético 

03 08 07 10 

 
Fonte: Própria (2021) 

 

Dessa realidade, 18 alunos participaram diariamente das aulas on-line, os outros 10 
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restantes, não conseguiram baixar o aplicativo de chamada de vídeo, acompanhando as aulas pelo 

grupo de WhatsApp. Pensando em como despertar o interesse pela leitura durante esse processo de 

alfabetizar os alunos, a professora resolveu desenvolver um projeto em plena pandemia, contando 

com o apoio da escola, bem como da família, que segundo Mara Mansani (2020): 

Muitas vezes não acreditamos no potencial dessa parceria e ficamos repetindo que isso 

não funciona, que as famílias não querem saber de nada, que não se preocupam com a 

aprendizagem dos filhos e por aí vai. Mas nesse período de estudo domiciliar, não só os 

professores estão mostrando seu valor, compromisso e engajamento pela aprendizagem 

das nossas crianças, jovens e adolescentes, as famílias também vêm dando o seu melhor, 

em um trabalho conjunto de se admirar. Sei que não são todas, mas com certeza nunca 

houve um movimento tão grande e de tanto esforço e compromisso dessas famílias em 

nosso país. E olha que nunca estivemos tão juntos e presentes, família e professores, como 

agora em nosso distanciamento social.(MANSANI,2020). 

 Em se tratando de serem crianças de 7 e 8 anos, notamos que o ato de brincar está presente 

em seu cotidiano e o uso de um brinquedo, incentiva o aluno a querer tê-lo em mãos. Esse método, 

leva em consideração o pensamento da criança: 

Na teoria de Piaget, então, um mesmo estímulo (ou objeto) não é o mesmo, a menos que 

os esquemas assimiladores à disposição também o sejam. Isto equivale a colocar o sujeito 

da aprendizagem no centro do processo, e não aquele que, supostamente, conduzes a 

aprendizagem (o método, na ocasião, ou quem o veicula) (FERREIRO; TEBEROSKY, 

1985, p.30). 

 

 Trilhando este caminho, chegamos ao nosso objetivo: alfabetizar na pandemia. O projeto 

intitulado “Um fim de semana com o Sr. Beto” consiste no uso de um boneco, que tinha o intuito 

de acompanhar o aluno até sua casa (seu lar temporário) nos dias de sexta-feira. A entrega seguiu 

a folha de frequência, que estava em ordem alfabética. Ficou combinado que, caso o responsável 

não pudesse ir até a escola por algum motivo, deveria ser informado. 

Para receber o representante da família do aluno, a escola organizou um convite de forma 

on-line, para que um responsável fosse até a escola para receber o material do projeto e obter as 

explicações de como o processo iria se desenvolver. 

 Passando o fim de semana com o boneco, na segunda-feira, o boneco deveria ser devolvido 

a escola, juntamente com o caderno de registro, onde através de um texto descritivo, o aluno 

contaria como foi o fim de semana com o boneco, o que fizeram, como foi a experiência, se 

brincaram ou não, entre outras informações. 

No próximo fim de semana, outro aluno deveria ir até a escola pegar o boneco, onde seriam 

realizadas as mesmas explicações e esclarecimentos. Nesse momento, o mesmo ficaria em 

quarentena na escola, em um ambiente exposto ao sol (figura 02), seguindo o protocolo de 

segurança na pandemia.  
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Figura 02: Sr. Alfabeto e caderno de registro 

 

 

Fonte: Própria (2021) 

 

Essa estratégia se mostrou inovadora, pois permitiu um avanço significativo em relação à 

leitura e escrita, já ques se relacionam com outras atividades de memorização e assimilação do que 

está sendo estudado. Como por exemplo, o uso de uma sequência didática, intercalando atividades 

de reforço com produção textual. 

 A experiência demonstrou ser motivadora e prazerosa para os envolvidos, de acordo com 

o relato de 2 dos alunos que vivenciaram essa prática, como nos mostra a figura 03: 

 
Figura 03: Tabela de relatos 

 

Alunos Relato 

01 “foi muito bom levar o boneco pra casa, pude brincar 

com ele, já que não estamos recebendo ninguém, se 

tornou meu amigo e companheiro”. 

02 “eu não sei ler ainda, mas como queria levar o boneco, 

pedi ajuda a minha mãe e consegui escrever um 

pouco”. 

 

Fonte: Própria (2021) 

 

Os depoimentos mostram uma linguagem simples e clara de como os alunos se sentiram 

imersos no projeto, demonstrando assim, satisfação em realizá-lo. 
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CONCLUSÕES 

Com a vivência desse projeto, notou-se que o aluno necessita de algo que o motive, 

concreto, palpável, que o faça perceber a importância de estar inserido no mundo letrado, de 

conhecer o universo das letras e poder usá-las com sabedoria e conhecimento. 

Com a imersão da família nesse processo, tornou-se tudo mais fácil, para ambas as partes. 

Foi relatado pela família, por exemplo, o quanto era difícil ensinar em casa, já que os alunos não 

tinham interesse e acabavam sem fazer as atividades. Com o uso do boneco, as atividades 

relacionadas à alfabetização despertaram o interesse dos alunos. 

O fato de receber um “amiguinho” em casa, estimulou o aprendizado no sentido de estudar 

com alguém, de estar perto. O retorno das atividades melhorou consideravelmente, percebeu-se, 

por meio da devolutiva das atividades, um avanço na escrita de palavras, de sílabas simples, bem 

como no processo de leitura. 

Durante as aulas, a professora intensificou o processo de alfabetização com slides, 

mostrando silabários, vídeo de associação entre grafia/som, jogos pedagógicos com materiais 

reciclados, trabalhando de forma articulada, assim, os objetivos estão sendo alcançados e a 

aprendizagem acontecendo. 
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PROJETO SANTALUZ EM REDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ENSINO 

REMOTO EM TEMPO DE PANDEMIA 
 

Maria Aparecida Rodrigues da Silva Cézar222 

 

1. INTRODUÇÃO 

As aulas presenciais foram suspensas em todas as instituições de ensino da Educação 

Básica e Superior como parte das medidas para o enfrentamento à COVID-19.  A epidemia é de 

abrangência planetária e se expandiu dos países do Norte chegando até o Brasil no mês de março 

de 2020. Conforme os últimos dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura  (UNESCO) que monitora os impactos da pandemia na educação, 188 países 

determinaram o fechamento de escolas e universidades, afetando assim, cerca de 1,5 bilhão de 

crianças e jovens. Os sujeitos da escola estão inseridos no contexto de cuidados, de seguir as 

medidas preventivas à COVID-19 e foram orientados a se manter em isolamento social. 

(UNESCO, 2020) 

O ensino desenvolvido por meio de plataformas on-line e outros recursos digitais, a 

distribuição de materiais impressos e a transmissão de aulas via TV aberta e rádio foram as 

principais estratégias anunciadas pelas Secretarias de Educação no Brasil durante o período de 

quarentena. Conforme Behar (2020), pelo caráter excepcional do contexto de pandemia, esse 

formato escolar é chamado de Ensino Remoto Emergencial (ERE). Já para a pesquisadora Alves 

(2020), o ensino remoto ou a educação remota se configura como as práticas pedagógicas mediadas 

por plataformas digitais.  

Para trabalhar com  o ensino remoto, as instituições de ensino se ampararam na LDB, Lei 

n. 9394/1996, bem como na orientações de 2020 do MEC e CNE. Na LDB, o Art. 80, § 3º afirma 

que o Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a 

distância em todos os níveis e modalidades de ensino e que as normas caberão aos respectivos 

sistemas de ensino. O Art. 32, §4º dispõe expressamente  que “o ensino fundamental será 

presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em 

situações emergenciais”. Determinando esse formato de realização de atividades, o Governo 

Federal publicou a Medida Provisória 934/2020, com normas excepcionais sobre a duração do ano 

letivo.  No Art. 1º é evidenciado que a carga horária mínima de 800 horas deverá ser cumprida, 

desde que observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino. Desse 
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modo, as atividades escolares realizadas em casa pelos estudantes, sob orientação dos professores 

e da supervisão escolar, poderão ser utilizadas para o atendimento da obrigatoriedade de 

observância do mínimo de horas letivas. Corroborando com essa medida, o Parecer no 5/2020 do 

Conselho Nacional de Educação garantiu que as atividades não presenciais seriam computadas 

para tais fins (BRASIL. MEC, 2020).  

 

2. A  EXPERIÊNCIA  DO  PROJETO SANTALUZ EM REDE 

O  Projeto Santaluz em rede foi criado pela Secretaria de Educação para nortear as aulas 

remotas nas 33 escolas da rede municipal e atender aos alunos do Ensino Fundamental e da 

Educação de Jovens e Adultos. A proposta foi lançada pela dirigente municipal de educação em 6 

de abril para supervisores, coordenadores e gestores com experiências de atividades on-line. Esses 

contribuíram  na definição das principais ações para o atendimento aos estudantes com e sem 

internet. Posteriormente, houve reuniões pontuais realizadas entre os dias 7 e 13 de abril, que 

incluiu mais coordenadores e gestores, com o intuito de articular experiências exitosas no formato 

remoto, as quais estavam acontecendo em 4 unidades escolares e visando expandir o projeto da 

Secretaria para as demais escolas. Após a primeira reunião, as escolas iniciaram o cadastro dos 

alunos e professores. As atividades remotas começaram no dia 20 de abril de 2020.   

Os professores tiveram as orientações sobre o projeto nos encontros virtuais.  Cada 

professor recebeu uma cópia do projeto por email e/ou WhatsApp para sugerir melhorias, de acordo 

com a realidade da escola e da diversidade de turmas. As escolas realizaram também encontros 

virtuais para explicar aos pais e ao conselho escolar do que se tratava o projeto das aulas remotas 

e da importância da participação das famílias nesse processo.   

Várias questões surgiram nas reuniões entre a escola e as famílias. Destacamos uma das 

mais relevantes, a saber: como fica a situação dos alunos que não tem acesso à internet? Essa 

pergunta é pertinente, pois, conforme dados da pesquisa realizada pelo CETIC (2019), no Brasil, 

29% dos domicílios, aproximadamente, 19,7 milhões de residências, não possuem internet. Na 

faixa escolar, há 4,8 milhões de crianças e adolescentes sem internet em casa. E a pandemia 

evidenciou as desigualdades para acessar à rede (TOKARNIA, 2020). Desse modo, os alunos 

inclusos nestas estatísticas estão fora da estratégia do ensino remoto mediado por tecnologias 

digitais, que segundo Kenski (2012), quando bem utilizadas, favorecem ou potencializam o 

processo formativo pela intensificação das oportunidades de aprendizagem. Considerando tais 

reflexões, o Projeto Santaluz em rede foi aperfeiçoado paulatinamente conforme as indagações e 

sugestões de sujeitos da escola e, também, do parecer e recomendações do Conselho Municipal de 
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Educação.  

O  objetivo geral  do Projeto Santaluz em rede é ofertar à comunidade escolar um projeto 

de ensino remoto durante a situação de emergência de saúde pública e de isolamento social. E, 

dentre os objetivos específicos, destacamos: a) aplicar na rede municipal de ensino o projeto de 

ensino remoto aos alunos do Ensino Fundamental durante o período de emergência de saúde 

pública; b) apresentar proposta de reorganização do calendário escolar observando o cômputo de 

aulas remotas, conforme orientação legal para o cumprimento da obrigatoriedade das 800 horas 

mínimas. 

Das metas estabelecidas foram observadas, principalmente: 1) ofertar a 100% dos alunos 

residentes do perímetro urbano atividades pedagógicas sistemáticas em tempo de isolamento 

social; 2) ofertar a mais de 70% dos alunos da zona rural atividades pedagógicas sistemáticas em 

tempo de isolamento social. Para atingir 100% de atendimento na zona urbana, foi considerado a 

facilidade de acesso às famílias pelos gestores escolares e a visita desses as residências, se 

necessário. Na zona rural, foi considerada a dificuldade imposta pela falta de transporte escolar.  

Para o sucesso da aplicação do Projeto, os sujeitos da escola (supervisores, coordenadores, 

gestores, professores, alunos e pais) participaram da divisão de tarefas. Aqui, destacamos algumas 

das funções exercidas por cada categoria.  

A  Secretaria de Educação, através dos supervisores e da dirigente, apresentou o Projeto às 

unidades de ensino em reuniões virtuais aos gestores, coordenadores e professores; priorizou 

objetos do conhecimento por série/ano no contexto da interdisciplinaridade por área de ensino e 

capacitou coordenadores e professores sobre uso de recursos tecnológicos com acesso à internet 

para aulas on-line e off-line. 

A  Coordenação Pedagógica realizou oficinas com professores sobre o uso das tecnologias 

digitais e da adaptação das aulas presenciais para atividades virtuais, bem como da elaboração de 

portfólios; além disso, monitorou a participação do alunado na realização de tarefas buscando 

sanar as dificuldades de acesso ao conhecimento proposto pelo professor.  

Os gestores escolares cadastraram alunos e professores em rede para realização das 

atividades propostas pela escola via WhatsApp, para o atendimento no celular e do endereço e 

telefone para contatos de atividades diretas pelo livro e portfólio. Cada gestor escolar, foi o 

articulador entre professores e pais da apresentação do Projeto ao acompanhamento da 

participação de cada aluno. Coube ainda ao gestor a tarefa de zelar pelo monitoramento dos 

conteúdos, métodos de avaliação e de participação dos alunos de forma a facilitar o processo de 

aprendizagem conforme o proposto no projeto da escola. Para tanto, disponibilizar todos os 
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recursos para a realização das atividades, com exceção do aparelho celular, que é de uso pessoal 

do professor e da família do aluno223. 

Durante os meses de abril até dezembro de 2020, coube aos professores realizarem funções, 

dentre elas: 1. orientar os alunos nas atividades propostas, observando as dificuldades de acesso e 

de entendimento no novo processo de comunicação a distância; 2. registrar a participação de cada 

aluno de acordo as atividades propostas e com observação ao acesso, participação e desempenho 

do aluno; 3. participar das formações on-line e off-line sobre o uso das novas tecnologias no ensino 

a distância. 270 professores participaram desses processos, todos que estavam em sala de aula. 

Os objetos do conhecimento foram selecionados pela coordenação pedagógica, priorizando 

temas mais requeridos pela BNCC, voltados à interdisciplinaridade, com atividades simplificadas, 

de forma que os alunos com acesso ou não à internet pudessem fazer as leituras adequadas para a 

resolução de problemas propostos.  

Da impossibilidade de retorno as aulas presenciais durante todo o ano letivo, planejado 

inicialmente para o ano 2020, as atividades remotas tiveram continuidade até o mês de dezembro. 

As três unidades letivas foram cumpridas e as atividades propostas tiveram a devolutiva da maioria 

dos alunos. A forma de avaliação dessas atividades seguiu as orientações do Sistema Municipal de 

Avaliação, no qual  as atividades equivalem a 50% da média final da unidade e uma prova 

interdisciplinar por área de ensino de mais 50%. No Projeto, consta que a prova seja realizado 

presencialmente. Todavia, a Secretaria da Educação já planeja outra possibilidade.  

 

3. CONCLUSÕES 

Entre os meses de março e abril de 2020, os professores demostraram insegurança na 

realização das atividades remotas: medo do contágio, inexperiência no uso de tecnologias digitais 

e da possibilidade de ensinar por plataformas educativas. Tudo era novo na arte de ensinar. O apoio 

dos responsáveis da escola foi fundamental. A escola estava funcionando com escala de 

coordenador, gestor e funcionário durante todo o ano letivo para dar suporte aos professores e 

alunos que faziam suas atividades em casa e para facilitar o contato com pais. Quando o professor 

não estava bem, o gestor ou coordenador assumia temporariamente a turma.  

Até dezembro, tivemos os seguintes resultados positivos para o cumprimento das metas: 1. 

Com o parecer do CME, a Secretaria pode publicar portaria, concluindo o ano letivo para turmas 

do 9º ano e de concluintes da EJA. Esses alunos já podem ingressar no Ensino Médio; 2. Os alunos 

 
 
223 As escolas com mais de mil alunos (Centro Educacional Nilton Oliveira Santos e Escola Municipal Dulcelita Bahia 

de Araújo) criaram sua plataforma de ensino para atendimento dos alunos das séries Finais do Ensino. 
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que estavam fora da escola foram identificados e visitados pelos gestores e tiveram oportunidade 

de fazer as atividades virtuais ou impressas; 3. Os alunos da educação infantil tiveram participação 

mesmo sem a obrigatoriedade, principalmente, dos grupos de 4 e 5; 4. A agenda da distribuição 

mensal do kit da merenda escolar contribuiu para a entrega dos materiais impressos aos pais e 

conversa com alguns dispersos; 5. A secretaria de educação disponibilizou carros para gestores 

entregarem os portfólios em fazendas distantes; 6. Os psicopedagogos de escolas de médio e de 

grande porte estiveram atendendo todo o períod; 7. Com o avanço da pandemia, impossibilitando 

o retorno das aulas presenciais, foi necessário aumentar o cômputo das aulas não presenciais de 

20% para 50%. As mudanças no projeto foram informadas e combinadas com o Conselho 

Municipal de Educação. 

Dos resultados negativos, destacamos a falta de participação de alguns adolescentes, 

principalmente da EJA. Por fim, a  participação resultou em 90% na zona urbana e de 60% na zona 

rural. Mas a busca ativa continua até a realização das avaliações finais no final de abril de 2021.  
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A APRENDIZAGEM COLABORATIVA NAS AULAS REMOTAS DE METODOLOGIA 

DA PESQUISA 
          

Verena Santos Andrade Ferreira
224 

            

INTRODUÇÃO 

Em janeiro de 2020, os noticiários do Brasil já davam pistas do que estava por vir, ao 

noticiar os últimos acontecimentos na Ásia e Europa, relacionados ao vírus SARS-Cov-2 e à 

COVID-19. Em 26 de fevereiro de 2020, foi noticiado o primeiro caso detectado no país. Dessa 

data em diante, a sociedade brasileira assistiu ao crescimento do número de casos e de mortes, a 

primeira em 12 de março de 2020, um dia após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar, 

oficialmente, pandemia de coronavírus. Nessa ocasião, muitas escolas, faculdades, institutos e 

universidades suspenderam suas aulas, na tentativa de dificultar a disseminação do vírus, no intuito 

de evitar o colapso das unidades de saúde e, com isso, diminuir o número de mortes que, no início 

do mês de março do ano corrente, já ultrapassa 250 mil vidas ceifadas pela doença. Num misto de 

incerteza, medo e esperança, muitos professores e estudantes deixaram seus espaços de trabalho, 

sem saber ao certo quando retornariam, entre previsões mais  e menos otimistas. Em meio a tantas 

inquietações, algumas instituições decidiram ofertar aulas remotas e, nessa condição, muitos 

professores se viram na iminência de replanejar suas práticas, para atender a nova realidade que se 

impunha. É nesse contexto que acontece a ressignificação da prática aqui apresentada, em uma 

faculdade privada no interior da Bahia, na disciplina de Metodologia da Pesquisa, em turmas de 

terceiro semestre de graduação nos cursos de Engenharia Civil, de Produção, Elétrica e Mecânica.  

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Em uma semana, a aula com interação presencial entre os sujeitos; na semana seguinte, a  

aula a partir da tela de notebook, ou seja, com interação virtual, mediante Portaria 343 de 17 de 

março de 2020, que autorizava as aulas remotas no país (BRASIL, 2020). Entre um momento e 

outro, em meio aos acontecimentos da pandemia, a necessidade de replanejar a prática.  

Educação é Ciência, portanto, tal práxis precisa estar fundamentada em perspectivas 

teórico-metodológicas, e, no primeiro momento, a tentativa foi de compreender o que aquela tela 

de notebook implicava, afinal, ela seria o suporte a partir do qual as relações didáticas seriam 

construídas. Nessa perspectiva, tentamos, na medida do possível, aproximar as aulas remotas do 

entendimento de “Educação Online” (SANTOS, 2009), no sentido de distanciar do entendimento 
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massivo e bancário comumente associado à Educação à Distância, e construir uma prática 

interativa. Aquela tela de notebook, através da plataforma Microsoft Teams, não seria apenas uma 

ferramenta, seria o espaço da colaboração, da conversação e da cooperação, através da mediação 

docente.  

 No primeiro momento da disciplina, que tratou da Ciência e seus métodos, uma aula 

transdisciplinar para a Humanidade, a pandemia foi o contexto para as discussões e elaborações 

dos conceitos, conforme entendimento de Saviani, de que a medição docente deve nascer das 

práticas sociais e a ela retornar. A partir das inquietações do momento, das notícias que circulavam 

nas mídias, da linguagem que acompanhava tais notícias, em especial as fake news, foram 

discutidos os tipos de conhecimento, as abordagens e o método científico, o papel da Ciência, tipos 

de pesquisa e projetos, suas técnicas e instrumentos. 

Esses temas não foram apresentados aos estudantes como comumente acontece na 

tradicional fórmula bancária: apresenta-se o conteúdo e depois examina-se se ele foi devidamente 

“apreendido”. As questões eram suscitadas de algum acontecimento noticiado, destacado pela 

professora ou pelos estudantes e, assim, a tela do notebook se configurava no espaço da troca, da 

interação e da síntese, dando forma à aprendizagem colaborativa. Na qualidade de coordenadora 

daquele momento, a professora garantia direito de fala a todos os presentes, promovia a 

conversação, problematizava as falas, para que avançassem do senso comum a uma concepção 

mais elaborada da realidade, a partir da apropriação dos conceitos envolvidos. A partir dali, os 

estudantes eram orientados a ler os textos disponibilizados e apresentar, na aula seguinte, os 

conceitos em pauta devidamente organizados, dando corpo ao trabalho de autoria que, novamente, 

eram debatidos através da conversação. Essas aulas foram bem dinâmicas porque todos queriam 

expressar suas ideias e esse era o caminho para a elaboração dos conceitos, nascidos da necessidade 

de melhor compreender da realidade. Não foram raros os momentos em que, durante a aula, foram 

realizadas pesquisas na internet, a fim de sustentar ou rechaçar alguns entendimentos. 

O segundo momento da disciplina foi o de construir um projeto de pesquisa, momento em 

que os conceitos aprendidos ajudaram a pensar os projetos, construídos de forma individual, com  

tema único e escolhido pelos estudantes, para favorecer as trocas. O desenho didático foi o 

seguinte: a partir de um problema inicialmente levantado, acerca da construção dos hospitais de 

campanha, os estudantes chegaram à conclusão de que precisariam de um “plano” para responder 

àquelas questões e o que esse plano deveria contemplar. A professora então explicou que esse 

plano, no repertório das Ciências, chamava-se projeto e aqueles pontos eram os itens do projeto. 

A partir dali, a cada aula, foi apresentado cada ponto do projeto pelos estudantes, o que acontecia 
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mediante a problematização da professora e contribuições dos colegas. Chegou-se ao ponto em 

que os graduandos conseguiam apontar equívocos nos trabalhos dos colegas e dar sugestões. 

Naqueles momentos, todos se beneficiavam dos erros alheios e estes recebiam uma conotação 

positiva, pois representava a possibilidade da reelaboração. Para isso, foi necessário criar um 

ambiente de acolhimento, respeito, cooperação e empatia, o que significava perceber a linguagem 

emocional em cada fala, ou mesmo através dos silêncios, e acolher aquelas emoções, valorizando 

a contribuição de cada sujeito (LIMA; CARVALHO; COUTO, 2018). A partir da apresentação de 

cada ponto do projeto pelos estudantes, iam-se refinando os conceitos, o entendimento e a escrita 

do projeto, num trabalho autoral e colaborativo, através da conversação. 

Para dar suporte as aulas, foi criado um banco de dados com artigos, selecionados pela 

professora e pelos estudantes, que investigaram o tema segundo critérios estabelecidos, os quais 

eram consultados durante as aulas, quando se observava aspectos teóricos e metodológicos do 

texto, citações e referências, pontos de destaque, chamando assim, a atenção para as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Nenhum assunto foi apresentado aos alunos: 

eles eram apontados no curso das interações estabelecidas. Mais tarde, um professor com formação 

no tema escolhido foi convidado para acompanhar as apresentações dos projetos e contribuir com 

novos olhares. Ao final, com algumas poucas exceções que alegaram questões pessoais, a turma 

chegou ao final do semestre com projetos satisfatoriamente elaborados.  

A avaliação, parte de todo processo pedagógico, também esteve presente, em seu aspecto 

formativo (HOFFMANN, 2004), em que espaço de aula e de avaliação se confundiram, e sua 

maior finalidade, para além da nota a ser atribuída, era promover a construção do conhecimento. 

Assim, conforme acordado com os estudantes, eles deveriam participar das situações de 

aprendizagem, apresentar os trabalhos solicitados e realizar os devidos ajustes. A nota foi o 

resultado desse processo, sem considerar erros, mas a evolução nos trabalhos apresentados. 

 

CONCLUSÕES 

E assim, nas aulas de Metodologia da Pesquisa, a tela do notebook se transformou em 

espaço de colaboração, conversação e autoria na construção do conhecimento, e não somente uma 

ferramenta que possibilitava encontro virtual. Não foi fácil tal ressignificação, dadas as 

circunstâncias do momento. Transformar os estudantes em protagonistas do próprio processo de 

aprendizagem é o grande desafio da Educação, seja presencial ou virtual. Essa condição, por sua 

vez, tira o professor de uma situação que, muitas vezes, lhe é confortável, a de apresentar o 

conteúdo, porque previsível, para colocá-lo numa circunstância de imprevisibilidade, a da 
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conversação, sem o “olho no olho” que tanto fez falta, em vários momentos, entrecortados pelo 

silêncio e a escuridão das câmeras tantas vezes desligadas. 
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ENSINO DE PATOLOGIA GERAL EM TEMPOS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL: O 

PRESENTE FUTURO 
          

Daniel Cortes Beretta225; Carla Silva Siqueira Miranda226 

            

INTRODUÇÃO 

O atual estado emergencial da pandemia de COVID-19 desencadeou nos gestores em 

educação a necessidade de estabelecerem políticas e estratégias pedagógicas para o ensino remoto. 

Ha tempos se pensa e investe em soluções que apresentem as vantagens do ensino à distancia 

combinadas aos benefícios da sala de aula tradicional.  

Em 2001, o Ministério da Educação sinalizou a possibilidade de atividades a distância em 

até 20% nos cursos do sistema de ensino federal. Na prática, essa determinação levou a uma 

mistura dos dois tipos de ensino, criando assim o ensino híbrido (SOARES, 2019).  

Atualmente, a internet assume papel central nessa modalidade. As tecnologias digitais 

abriram um novo horizonte para a aprendizagem de maneiras ricas e diversificadas, possibilitando 

a docentes e estudantes reinventarem seus espaços de ensinagem e de aprendizagem (MENEZES, 

2020). Não é panaceia, mas uma alternativa a varias outras. Nem todas as aprendizagens podem 

ser feitas de forma on-line, como por exemplo, as profissões que requerem manipulações físicas. 

A junção dessas duas modalidades é apontada como um importante caminho para os desafios da 

educação contemporânea (GAMEZ, 2004). Em tempos de distanciamento social, as universidades 

procuram se adaptar a um “novo normal”. Ainda em fase de discussão, padronizar o ensino remoto 

é tema complexo e passa por uma quantidade colossal de variáveis. O ambiente universitário é 

plural e as ações não podem ser singulares, por isso, espera-se que o projeto apresentado nesse 

relato de caso seja uma das mais variadas soluções que acrescentarão na construção do novo 

presente futuro do ensino. Em face do Parecer nº 19, do Conselho Nacional de Educação, que 

estende até 31 de dezembro de 2021 a substituição das disciplinas presenciais, propõe-se um 

modelo experimental de educação remota para aulas teóricas e práticas da disciplina de Patologia 

Geral. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

As atividades desenvolvidas pelo Projeto de Ensino “Ensino de Patologia Geral em tempos 

de epidemia: o presente futuro” foram desenvolvidas na Unidade de Ciências da Saúde da 
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Universidade Federal de Jataí (CISAU-UFJ). É um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, 

através de ações pedagógicas. Tais ações incluem: uso das tecnologias de informação e 

comunicação como aplicativo de mensagens WhatsApp, criação de podcasts, recursos 

educacionais digitais, criação de tutoriais escritos, vídeos explicativos e uso de mídias digitais. O 

emprego de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no contexto universitário mostra-

se promissor quando aproveitado de maneira conexa ao processo de ensino-aprendizagem. A 

maioria dos alunos que cursam a disciplina são nativos digitais (PRENSKY, 2001). Em outras 

palavras, nasceram permeados por essas tecnologias e por isso as dominam com destreza. A 

disciplina de Patologia Geral ofertada aos cursos da CISAU-UFJ é inteiramente presencial. 

Semestralmente, são criados grupos no aplicativo de mensagens WhatsApp com os alunos de cada 

turma para facilitar as discussões e divulgação de informações, de maneira rápida e inclusiva. A 

experiência de semestres anteriores, com o uso do aplicativo, demonstrou que todos os alunos que 

cursaram a disciplina tinham acesso e interagiam com essa ferramenta digital. Considerado hoje 

um dos melhores aplicativos de mensagens que existem, o WhatsApp ganhou notoriedade por ser 

popular, gratuito, compatível com todas as marcas de telefonia móvel e de sistemas operacionais. 

O aplicativo foi escolhido por termos a experiência adquirida com os anos de uso do mesmo como 

ferramenta pedagógica na disciplina de Patologia, além disso, por ser gratuito, popular e inclusivo, 

não precisando em muitos dos casos, de pagamento do pacote de dados para seu uso. Todos os 

alunos matriculados no primeiro semestre de 2020 já tinham acesso ao WhatsApp, sendo assim, 

formamos o grupo da disciplina antes do início da pandemia. Os alunos foram consultados e houve 

a concordância quanto à metodologia a ser empregada em suas respectivas aprendizagens, 

inclusive com manifestações de apoio, incentivo e animação com o projeto. Através do uso do 

aplicativo como um recurso pedagógico, todas as informações, mídias e documentos foram 

disponibilizados diretamente no grupo. 

Partindo desse princípio, nós criamos podcasts, com duração de 10 a 15 minutos, 

abordando os temas da disciplina de Patologia Geral. A escolha do tempo foi motivada visando o 

aprendizado do aluno e por gerar arquivos mais leves de serem baixados. É recomendado que 

podcasts não ultrapassem 15 minutos de duração para evitar perda de atenção e compreensão do 

conteúdo; mais vale criar vários podcasts pequenos do que um longo (CARVALHO, 2009). Essa 

ferramenta de mídia digital apresenta vantagens por ser inclusiva em seu formato mp3, leve e 

compatível com quase todos os smartphones e/ou leitores digitais antigos, os quais a maioria dos 

nossos alunos têm acesso. O podcast pode ser baixado, armazenado e ouvido quando e onde quiser, 

otimizando o tempo do aluno e tornando o ambiente da sala de aula individualizado e mais 
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agradável ao aprendizado. Escolhemos para a gravação dos podcasts a plataforma “ANCHOR”, 

que é gratuita e amigável para iniciantes que não precisam de equipamentos caros, apenas o 

smartphone. Além disso, há ferramentas disponíveis no próprio site que permitem gravar e editar 

áudios, organizá-los e publicá-los em episódios além de serem suportados em navegadores iOS, 

Android, iPad e web. No caso do projeto, subdividimos os episódios e os nomeamos de acordo 

com o tema abordado no plano de ensino da disciplina.  

Os discentes, ao escutarem nossos podcasts, interagiram com os docentes através da 

plataforma, deixando seus próprios podcasts de questionamentos que foram respondidos 

posteriormente. Esse fluxo permitiu que tanto as perguntas, quanto as respostas, fossem acessadas 

por todos os alunos, criando dessa maneira um estudo dirigido on-line interativo e com 

centralidade nos questionamentos dos discentes.  

O conteúdo abordado no podcast ficou disponível também em forma de texto, atendendo a 

necessidade de alguns alunos pelo texto escrito, ou por aqueles que por algum motivo não podem 

ouvi-lo. Ao final de cada módulo, aplicamos uma verificação do aprendizado com base no 

conteúdo da disciplina e nos podcasts gravados pelos alunos, o que permitiu uma construção 

dinâmica e exclusiva da atividade avaliativa.  

Para as aulas práticas, os podcasts orientaram o acesso dos alunos ao programa de 

microscopia gratuito Aperio ImageScope, que favorece visualizar imagens obtidas de lâminas 

microscópicas, funcionando como um microscópio virtual. As imagens digitais podem ser 

configuradas quanto ao zoom, ampliação e demais funcionalidades por parte dos discentes e, em 

relação aos docentes, anotar áreas de interesse. Para isso, as lâminas histopatológicas foram 

previamente escaneadas pelo scanner de patologia anatômica Leica Biosystems.  

Após esse processo, as imagens foram organizadas em ficheiros e disponibilizadas aos 

alunos segundo a sequências das aulas teóricas, juntamente a descrição histopatológica completa 

de cada lâmina em áudio e por escrito. Para melhor orientar os discentes quanto ao uso do 

microscópio virtual foram criados tutoriais em vídeos e textos. Ao final, os alunos deixaram 

descritas suas impressões quanto à metodologia de ensinagem. Realizamos a avaliação do projeto 

no próprio aplicativo, através dos comentários deixados no grupo pelos alunos. Todos gostaram 

do tipo de ensino, acharam mais leve, interativo, construtivo e de fácil acesso, mesmo assim, 

sentiram falta das aulas presenciais, principalmente, das práticas. Ademais, foi relatado que, caso 

houvesse uma mistura das duas metodologias, seria ideal, ou seja, o ensino presencial sendo 

complementado pelas novas mídias. Os alunos relataram que o microscópio virtual demonstrou 

ser uma ferramenta útil no processo de ensinagem em tempos de distanciamento social, mas não 
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substitui por completo as aulas práticas. A divulgação do projeto dentro da universidade despertou 

o interesse do uso do microscópio virtual por outros docentes da área. Os tutorais foram 

distribuídos aos alunos e professores de outras disciplinas, revelando assim, uma experiência 

significativa quanto a divulgação e uso dos produtos desse projeto. Com isso, em um futuro breve, 

mais relatos e dados sobre o uso desse método de ensino estarão disponíveis e fundamentarão 

novas pesquisas e conclusões. 

 

CONCLUSÕES 

O projeto mostrou que os alunos, ao se tornarem coprodutores dos materiais em podcasts, 

se sentiram construtores do processo de ensino/aprendizagem, trabalhando com os professores de 

maneira colaborativa e divulgando suas experiências junto à comunidade acadêmica. Explorar as 

ferramentas que compõem as TICs nas atividades de ensino revelou-se ser algo válido, no entanto, 

limitado. A nova sociedade da informação, perante o isolamento social, abre-se para um mundo 

de tecnologias virtuais, mas o contato social ainda é necessário e cria ambiente mais acolhedor e 

pessoal, sendo imprescindível ao aprendizado. O dinamismo do ensino pede uma revisão do 

modelo clássico que pode ser completado com o uso de TICs. Os docentes e discentes que 

incorrerem nessa modalidade de ensino devem encontrar juntos o equilíbrio entre essas duas 

metodologias, adequando-as ao contexto em que se encontram e construindo o saber. 
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TRIGONOMETRIA, EQUAÇÃO DO SEGUNDO GRAU E JOGOS ELETRÔNICOS DE 

ARREMESSOS: Relato de uma oficina online síncrona 

 
          

Mateus Bentes dos Santos227 Roberta Modesto Braga²            

INTRODUÇÃO 

Os avanços tecnológicos e científicos vêm acelerando exponencialmente com o passar do 

tempo. De fato, o ser humano sempre procurou formas de facilitar o seu trabalho, desenvolvendo 

novas tecnologias com esse propósito e podemos observar isso com os instrumentos desenvolvidos 

na história, desde usar pedrinhas para contar, até usar a internet para conversar com alguém do 

outro lado do mundo (BRITO; PURIFICAÇÃO, 2011). 

Devido a isso, não é novidade que já não conseguimos viver sem o uso da tecnologia, nos 

tornando cada vez mais dependentes e próximos às inovações contemporâneas, como celulares e 

computadores. Vale ressaltar que a tecnologia está presente em vários, se não todos, aspectos da 

sociedade, como, por exemplo, medicina, transporte, robótica, comunicação a longas distâncias e 

educação.  

Em relação à Educação, os avanços tecnológicos vêm tomando espaço rapidamente, 

principalmente quando se trata da geração atual, que cresceu com esses avanços. Com isso, é 

perceptível que é necessário uma adaptação da relação ensino e aprendizagem com a tecnologia, 

especialmente no cenário atual de pandemia. Nesse sentido, cabe discutir possibilidades de usos 

de tecnologias em projetos educacionais por acreditar que: 

a situação de ensino-aprendizagem advinda da utilização planejada e orientada da 

tecnologia pelo aluno contribui positivamente para seu desenvolvimento cognitivo e 

intelectual, em especial no que esse desenvolvimento diz respeito ao raciocínio lógico e 

formal, a capacidade de pensar com rigor e sistematicidade e a habilidade de inventar ou 

encontrar soluções para problemas. (CHAVES, 2004 apud ANDRADE, 2011, p.12) 

Uma solução pontual para inclusão de tecnologia na sala de aula é o uso de celulares, nas 

situações de escolas que não dispõem de sala de informática. Podemos dizer que utilizar o celular 

como instrumento de ensino pode instigar e motivar o estudante do início ao fim da aula, 

principalmente, em relação a jogos digitais. Koster (2005) ao considerar os jogos como uma 

ferramenta poderosa para estimular a aprendizagem, propõe que os jogos proporcionam diversão, 

além disso, que está diretamente relacionada aos desafios propostos pelo jogo, bem como a nossa 
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capacidade de aprender a superar tais desafios. Essa perspectiva também pode ser aplicada ao uso 

de jogos digitais. 

Diante de tudo que foi mencionado, podemos afirmar que utilizar jogos em sala de aula é 

beneficamente inovador e, em se tratando de jogos digitais, pode proporcionar inclusão digital e 

dinamização no processo de ensino e aprendizagem. Nesse aspecto, é preciso ter em mente que os 

videogames têm potencial para irem além de simples entretenimento. Assim, os “jogos não são 

apenas uma ferramenta para se ensinar as mesmas coisas de uma nova maneira, mas sim 

catalisadores que mobilizam os conhecimentos dos alunos, e os encorajam a pensar 

sistemicamente suas interações com o mundo” (SQUIRE, 2011, p.193 apud  DE PAULA; 

VALENTE, 2016, p.25).  

Diante desse contexto, nos propusemos em desenvolver uma oficina de Matemática de 

forma síncrona online, como resultado da implementação do cronograma do PIBEX (Programa 

Institucional de Bolsas de Extensão Universitária), cujo projeto discute o uso de celulares e a 

realidade dos objetos matemáticos na Educação Básica. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A oficina Trigonometria, Equação do 2º grau e Jogos eletrônicos de arremessos, constituiu 

uma ação planejada no projeto PIBEX 2020, voltada para estudantes do ensino médio e ocorreu 

no período de seis dias (nos dias de segunda, terça e quarta-feira), das 18:00 horas até às 20:00 

horas, nos dias 26, 27 e 28 de outubro e 2, 3 e 4 de novembro, de forma online síncrona. Os 

objetivos da oficina foram: a) identificar elementos matemáticos em jogos digitais; b) compreender 

o uso de celulares como uma ferramenta de aprimoramento do processo de aprendizagem. 

Os seguintes jogos foram trabalhados: Super Toss the Turtle, Angry Birds 2 e DDtank, que 

foram escolhidos devido à mecânica de arremesso presentes em cada um deles, sendo adequado 

sua utilização para o conteúdo matemático que se pretendeu trabalhar. 

Quanto à aplicação do jogo Super Toss The Turtle, o primeiro jogo trabalhado, foi 

apresentado aos alunos através do Discord e Google Meet e, a partir dele, foi trabalhado e 

explicado o conceito de jogos de arremessos (jogos que possuem a mecânica de arremessos 

oblíquos). Em seguida, o jogo foi apresentado novamente, todavia, dessa vez, foi requisitado que 

os estudantes encontrassem elementos matemáticos presentes no jogo. Eles conseguiram 

identificar os elementos: ângulo, no canhão; e a distância, marcada em metros, no final do 

arremesso. A partir desses elementos, foi discutido os conceitos iniciais de trigonometria, como 

arcos de circunferência, triângulo retângulo e razões trigonométricas no triângulo retângulo. 
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Em relação à aplicação do jogo Angry Birds 2, o segundo jogo trabalhado, apresentado aos 

estudantes usando também a plataforma Google Meet, é importante destacar que foi realizado em 

um tempo menor que o primeiro jogo, pois os estudantes rapidamente conseguiram encontrar o 

elemento matemático da parábola. O jogo Angry Birds 2, possui na sua mecânica de arremesso, 

uma trajetória que marca o trajeto do lançamento oblíquo formando uma parábola. A partir desse 

elemento, foram discutidos os conceitos de função do segundo grau, fórmula de bhaskara e, por 

fim, equação do segundo grau. 

Já no que concerne à aplicação do jogo DDtank, terceiro e último jogo trabalhado, 

apresentado aos estudantes pelo Google Meet, foi requisitado a identificação de elementos 

matemáticos presentes no jogo. Nesse jogo, os estudantes conseguiram identificar todos os 

elementos encontrados nos jogos anteriores e mais um, a circunferência trigonométrica. A partir 

dos elementos encontrados, foram discutidos os conceitos de circunferência trigonométrica, razões 

trigonométricas na circunferência trigonométrica e gráfico da função do segundo grau. 

CONCLUSÕES 

Segundo McGonigal (2012), a humanidade passa cerca de três bilhões de horas semanais 

jogando, ou seja, o impacto dos jogos na sociedade é relativamente enorme. Portanto, é evidente 

que essa prática vem tomando cada vez mais espaço na vida das pessoas, adultos e/ou jovens, 

sendo assim, sendo pertinente seu uso na educação, não só pelo engajamento, mas também pelo 

que os jogos propiciam aos estudantes. 

Em relação a isso, esse trabalho utilizou os jogos digitais como potencial para promover a 

prática do uso de celulares para o ensino de Matemática, com a utilização de objetos matemáticos. 

Após as atividades, através de formulário de feedback da oficina, os estudantes perceberam a 

grande praticidade do uso de celulares em sala de aula, pois os jogos digitais utilizados criaram 

uma dinâmica de resolução de problemas e investigação dos conteúdos, dando mais liberdade aos 

estudantes e tornando o conhecimento muito mais efetivo. D’Ambrosio (1998) relata que uma boa 

forma de ensinar Matemática é inserir o aluno em um contexto em que o desafio matemático esteja 

presente de modo natural; assim, a resolução de problemas adquire significado e a busca por sua 

solução torna-se significativa e proporciona efetiva apropriação do conhecimento.  

Vale ressaltar que a oficina deu ênfase a um tipo de jogo - os jogos com mecânica de 

arremesso-, escolha feita devido a abordagem que se queria com os conteúdos matemáticos 

evidenciados. No entanto, há uma infinidade de jogos no mercado, tanto os voltados diretamente 

à educação, quanto os não voltados a outras áreas, mas que podem ser utilizados para fins 
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educacionais, desde que objetivos sejam traçados adequadamente para o ensino (como os jogos 

usados nesse relato). Sendo assim, há diversos conteúdos que podem ser trabalhados dessa mesma 

forma, basta apenas a implementação pelo professor, visto que é papel do mesmo, sendo 

fundamental quando se trata de inovações, pois “todas as mudanças só entram bem na escola se 

entrarem pelo professor, ele é a figura fundamental. Não há como substituir o professor. Ele é a 

tecnologia das tecnologias, e deve se portar como tal.” (DEMO, 2008, p.134 apud ANDRADE, 

p.16). 

Os estudantes perceberam que é possível flexibilizar o uso de tecnologias a partir de 

possibilidades reais, como no caso da oficina, que permitiu dinâmica interativa, usando relações e 

conceitos matemáticos. Em tempos onde a pandemia da COVID-19 não nos permitiu reunir 

presencialmente, conseguimos envolver os estudantes para discutir conteúdos matemáticos 

relacionados à trigonometria e equação do segundo grau, a partir de jogos de arremessos, usando 

celulares em uma oficina online. 
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DESAFIOS DO PLANEJAMENTO ESCOLAR E DE ENSINO EM TEMPOS DE 

PANDEMIA 
          

Léia de Cássia Fernandes Hegeto228; Yan Soares da Silva229; Elisangela do Rocio Machado230 

            

INTRODUÇÃO 

Neste período de pandemia do Coronavírus, o projeto de extensão universitário 

“Planejamento na Organização do Trabalho Pedagógico Escolar” entende que é de extrema 

importância favorecer o debate entre alunos(as) dos cursos de licenciaturas e entre professores, 

pedagogos e profissionais da rede Municipal e Estadual de ensino. O projeto aborda temáticas que 

relacionam os conhecimentos teóricos adquiridos na universidade e os conhecimentos práticos dos 

profissionais de ensino, garantindo na extensão o tripé ensino, pesquisa e extensão.  

 O projeto de extensão, no ano de 2020, abordou temáticas que envolvem o 

planejamento escolar em tempos de pandemia. Discutiu-se sobre as ações necessárias para a 

aprendizagem e o acompanhamento dos estudantes no período de aulas on-line e aulas remotas. 

Na Rede Estadual do Paraná, as aulas remotas foram instituídas em março de 2020 com a 

Resolução 891/2020 que prevê medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID19 (PARANÁ, 2020). 

O planejamento por parte do pedagogo e professor se tornou imprescindível para que 

houvesse um melhor atendimento aos educandos, tendo em vista que nem todos puderam 

acompanhar as aulas remotas pela falta de acesso à internet e/ou aos equipamentos tecnológicos. 

As novas concepções sobre o conhecimento e a educação evidenciam a necessidade de encontrar 

caminhos mesmo em tempos de incertezas. Para Morin (2001), as certezas são uma ilusão e temos 

que aprender a conviver com o desconhecimento sobre o futuro. “A chegada do coronavírus nos 

lembra que a incerteza permanece um elemento inexpugnável da condição humana” (MORIN, 

2020). 

 Nesse contexto, o planejamento escolar se tornou indispensável na tentativa de 

concretizar um bom trabalho. Se a prática escolar presencial exige o planejamento constante e 

contextualizado das ações, a prática de aulas remotas exigirá ainda mais. Para Vasconcellos (2019, 

p. 7) planejar é antecipar mentalmente ações a serem realizadas “[...] para atingir finalidades que 

suprem desejos e/ou necessidades, em relação a determinada realidade, e agir de acordo com o 
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antecipado”. Para além de estabelecer ações, o planejamento é uma ferramenta que tem a função 

de produzir sentido para a prática. 

Compreende-se que não haverá aproveitamento e desenvolvimento dos estudantes sem que 

as condições reais de oferta de ensino estejam sendo consideradas e tomadas como ponto de 

partida. Por isso, o projeto buscou, através das ações realizadas de forma remota, promover debates 

e reflexões e assim alcançar alunos da graduação, pedagogos e professores externos à UFPR. 

Buscou-se, portanto, instigar uma reflexão sobre o uso e sentido do planejamento e a partir disso 

construir e apresentar o planejamento como possibilidade de reflexão e aprimoramento da prática 

em um momento onde o encontro presencial não foi possível. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

No início do ano de 2020, o projeto iniciou uma parceria com uma escola localizada na 

região sul de Curitiba-PR, mas, devido à pandemia provocada pela COVID-19, não foi possível 

dar início às atividades presenciais. Assim, foi elaborado um cronograma de trabalho e pesquisa 

remota usando de meios on-line e atividades virtuais para promover o debate sobre o planejamento 

apresentado a seguir. 

Devido à impossibilidade neste período de realizar reuniões presenciais e visitas à escola 

parceira do projeto, traçou-se uma nova forma de se comunicar com a comunidade acadêmica e 

profissionais da educação, usando de plataformas on-line para realizar reuniões para estudo e 

produzir lives, formulários via Google Formulário e conteúdos audiovisuais. As leituras e 

referências bibliográficas estiveram amparadas nas pesquisas de Freire (2004), Morin (2001), 

Vasconcellos (2019), Moran (2017), entre outros autores.  

 Foram realizadas reuniões on-line quinzenalmente, com os alunos integrantes do 

projeto. Nesses encontros realizaram-se estudos teóricos dos autores que tratam do tema 

planejamento, e foi elaborado um questionário, pelo Google Formulário, direcionado aos 

professores e aos pedagogos do colégio parceiro. Foi criado um canal no YouTube em que foram 

publicados diversos vídeos e lives sobre os tipos de planejamento.  

As lives tiveram como objetivo contribuir para o enfrentamento dos desafios postos ao 

planejamento no período de pandemia Coronavírus (Covid-19). As discussões sobre as 

possibilidades de reinventar as práticas e ressignificar o planejamento buscaram contribuir para a 

organização do trabalho pedagógico nesses tempos de pandemia e, também, para a reflexão sobre 

os desafios quanto ao atendimento dos estudantes e das famílias, tendo em vista as peculiaridades 

e as exigências do período, principalmente quanto à falta de acesso, à falta do contato físico e às 
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próprias dificuldades de aprendizagem. Foram priorizados aspectos que devem ser considerados 

ou que implicam diretamente no planejamento, principalmente o plano de ação e o plano de aula.  

As reuniões contribuíram para o aprofundamento dos estudos a partir da fundamentação 

teórica e dos diálogos constantes entre os extensionistas. Nas lives estiveram presentes os 

conhecimentos adquiridos durante as reuniões e as experiências vivenciadas por cada extensionista 

nas atividades remotas no período da pandemia. Foi a partir dessas inquietações que surgiu a 

primeira live com a participação de três profissionais da escola parceira, em que ocorreu uma 

entrevista, buscando explorar e entender como a escola estava lidando com a configuração imposta 

pela pandemia.  

Na segunda live foram abordadas diferentes faces do planejamento e seus níveis: 

planejamento educacional, institucional e didático. Cada aluno, a partir de uma pesquisa teórica 

dos temas em artigos e materiais, fez uma exposição sobre o que são cada um desses 

planejamentos, como são elaborados e qual a sua importância dentro do funcionamento da escola, 

dando destaque à realidade neste período de pandemia.  

Na realização das lives, obteve-se a participação de Professores, Pedagogas e Diretores da 

rede estadual de ensino pública e de alunos das licenciaturas, que puderam entender a necessidade 

e a importância dos diversos planejamentos. Junto com a live, foi elaborado um questionário no 

Google Formulário, contendo perguntas relacionadas ao planejamento, adaptação dos professores 

ao ensino remoto, relacionamento professor-professor, professor- aluno, professor-Gestão Escolar, 

entre outros temas. Os questionários que foram realizados evidenciaram dificuldades na adaptação 

dos professores, dos alunos e dos gestores ao ensino remoto, bem como identificaram barreiras e 

desafios principalmente na efetivação do planejamento escolar e de ensino. 

Para finalizar o ano, foi proposta a realização de um evento acadêmico que teve como 

objetivo aproximar os alunos das licenciaturas de diversas universidades públicas do Brasil, e 

promover a discussão sobre o planejamento no período remoto, bem como a importância desse 

tema na formação de futuros educadores. 

 

CONCLUSÕES 

Em suma, considera-se a importância dos estudos realizados por parte dos extensionistas 

do Projeto “Planejamento na Organização do Trabalho Pedagógico” na elaboração dos materiais 

audiovisuais, levantamentos teóricos e aproximação com a escola parceira neste período de ensino 

remoto. Apesar da distância presencial imposta pela pandemia provocada pela COVID-19, atingiu-

se o objetivo inicial de não enfraquecer o debate, promover o diálogo e o entendimento do que é o 
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planejamento escolar e de sua importância no processo educativo. As atividades realizadas no ano 

passado, mesmo que de forma remota, possibilitaram a reflexão, por parte dos alunos, sobre os 

desafios enfrentados pelo professor neste período de pandemia, bem como as diferentes formas de 

superar os desafios.  

Espera-se seguir as atividades, mantendo a resiliência, a solidariedade e a ética como 

caminho em meio às dificuldades. Reafirma-se a importância do planejamento na prática docente 

e o papel que o professor desempenha em cada modalidade de planejamento (plano de ação, projeto 

político-pedagógico, plano de aula). 
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METODOLOGIAS ATIVAS NA MONITORIA: REFLEXÕES SOBRE O USO DAS 

PLATAFORMAS PADLET E SEPPO 
          

Suelen Oliveira de Brito231; Danilo dos Santos Araújo 232; Josilene Ribeiro de Oliveira233 

            

INTRODUÇÃO 

Este relato de experiência refere-se à participação dos autores em um projeto de monitoria234 

no curso de Relações Públicas da Universidade Federal da Paraíba. O objetivo é relatar o uso das 

plataformas digitais para complementar as aulas presenciais, tendo por base o desenvolvimento de 

metodologias ativas, que contribuíram para melhoria e assimilação dos conteúdos, dando mais 

autonomia aos discentes na gestão do tempo e no aprofundamento dos assuntos. 

A utilização de metodologias ativas vem ao encontro de um dos maiores desafios 

enfrentados pelas instituições de ensino: lidar com o rápido avanço das Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TIC’s), que configuram uma nova forma de pensar e aprender. Convém destacar 

que por metodologia ativa entendemos as “estratégias de ensino centradas na participação efetiva 

dos estudantes na construção do processo de aprendizagem, de forma flexível, interligada, híbrida” 

(MORAN, 2017, p.2). Portanto, são estratégias que estimulam a participação ativa do discente, na 

sala de aula e em outros lugares, buscando gerar motivação para que ele seja protagonista do seu 

próprio processo de aprendizagem e se sinta capaz de gerir seu conhecimento ao longo da vida, de 

forma autônoma e crítica. Assim sendo, a aplicação de tais metodologias, propicia espaços de 

produção e construção de conhecimento (FREIRE, 2015) que dialogam com a cultura digital 

vigente, fazendo o discente se sentir mais familiarizado e predisposto a compartilhar suas ideias. 

Na Monitoria fomos convidados a pesquisar sobre metodologias ativas que tivessem por base 

a conectividade da internet e tornassem as aulas mais participativas e dinâmicas. A partir de pesquisa 

exploratória, chegamos as plataformas digitais Padlet e  Seppo. A primeira foi, inicialmente, usada 

pelos monitores para produção de um “diário de bordo”, enquanto instrumento de reflexão sobre o 

processo de ensino-aprendizagem e iniciação à docência. E, ao longo da disciplina, essa ferramenta 

passou a ser usada também pelos discentes. A segunda plataforma foi usada mais expressivamente 

pelos discentes, sendo responsabilidade dos monitores criar um jogo que os ajudassem a fixar 

conteúdos e a se apropriarem deles de forma lúdica - jogando/brincando. 

 

 
231 Mestre em Letras, Graduanda em Relações Públicas, Universidade Federal da Paraíba,  

suelenbrito@outlook.com.br        
232 Graduando em Relações Públicas, Universidade Federal da Paraíba, danilo.santos02@outlook.com  
233 Doutora em Sociologia, Universidade Federal da Paraíba, josilene.ribeiro@academico.ufpb.br  
234 Trata-se do projeto “Desteorizando as Organizações”, coordenado pela Professora Josilene Ribeiro de Oliveira, 

no período 2019.2, na disciplina Comunicação e cultura contemporâneas. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Da perspectiva dos docentes, para obter resultados exitosos é preciso estudos e pesquisas 

constantes para se atualizar e adequar ferramentas e metodologias ao perfil e às necessidades dos 

alunos. Do ponto de vista dos discentes, é exigido muita disciplina e frequentemente a organização de 

uma rotina de estudos que incluem a leitura de textos/livros, além de esforço e capacidade individuais 

de adaptação à metodologia usada por cada professor. Nesse contexto, muitos discentes se sentem 

inseguros, inibidos e por vezes frustrados, o que pode ser um fator importante para a evasão escolar. 

Sendo assim, as instituições de ensino junto com os professores precisam buscar estratégias para que 

os discentes não desistam, proporcionando uma experiência participativa, na qual não seja ouvida 

apenas a voz dos docentes nas salas de aulas, mas também dos alunos. 

Observando as demandas cruzadas, o diálogo entre monitores e docentes nos levou ao 

Padlet, uma ferramenta interativa de criação de quadros virtuais que permite a colaboração dos 

participantes. Nessa plataforma, o usuário pode configurar o seu padlet escolhendo fonte; esquema 

de cores; papel de parede; reações que os visitantes utilizarão para interagir nos posts; e escolher 

uma entre as várias opções de interfaces, isso de acordo com o gosto do usuário ou a finalidade do 

projeto desenvolvido, tendo entre os modelos o formato de Lista, que se assemelha às time line de 

redes sociais digitais como Twitter e Facebook.  

A escolha da ferramenta Padlet foi motivada pela interatividade e pela possibilidade que 

ela oferece de inserção de destaques em palavras, links, imagens, vídeos etc. Além de uma 

interface mais atrativa e dinâmica. Criamos dois Padlets, nos quais os discentes compartilharam 

dicas para realização do trabalho final da disciplina, que poderia ser escolhido entre duas 

categorias: a análise de uma produção audiovisual, tendo como resultado objetivo a elaboração de 

um minipaper; a produção de um instrumento de comunicação audiovisual em todas suas etapas 

– roteiro, storetelling, captação de imagem e edição235.  

No padlet “Dicas sobre elaboração de artigos científicos - caminho das letras” foram 

compartilhados: passos para desenvolver o referencial teórico; como avaliar artigos científicos; 

passo a passo de como fazer um artigo e; como fazer um resumo. No padlet “Dicas sobre produção 

audiovisual - caminho das pedras”, os discentes trouxeram dicas de iluminação; inserts; etapas de 

produção; edição de vídeos e ainda como escolher a trilha sonora; elaborar roteiros; 

profissionalizar vídeos e fazer entrevistas; produzir audiovisual com celular; gravar a voz; 

enquadramento; preparação de ambiente; tipos de audiovisual e; escolher legenda.  

 
235 As produções audiovisuais foram, posteriormente, exibidas na “Mostra ComuniVideo”, evento realizado por 

professores e estudantes dos cursos de Relações Públicas e Cinema da Universidade Federal da Paraíba. 
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Nota-se, pois, que as dicas compartilhadas pelos discentes foram bastante variadas e houve 

um processo ativo de aprendizagem em que os próprios alunos buscavam e selecionavam as 

informações mais importantes para eles, em relação a como produzir um audiovisual. Observou-

se ainda que os alunos conseguiram abarcar um repertório diversificado de assuntos, relacionados 

à temática, ampliando o conteúdo oferecido pelo professor em sala, dada a limitação de horário e 

a quantidade de aulas no semestre. Desse processo, também participaram os monitores, os quais 

foram os primeiros a compartilharem suas dicas incentivando os alunos e continuaram estimulando 

e acompanhando as demais postagens. 

A outra ferramenta que utilizamos foi a  Seppo, plataforma online que propõe uma 

aprendizagem baseada em jogos interativos e que busca, através de seus recursos e estética 

gameficada, criar um ambiente imersivo que dialogue com o mundo virtual no qual os estudantes 

estão inseridos, esperando com que o jogador se sinta motivado em participar das atividades 

propostas. A plataforma se destaca pela facilidade de uso, bem como pelos meios que aumentam a 

interatividade entre os jogadores e com o instrutor.  A exemplo disso temos o chat geral, que permite 

a comunicação entre os participantes; ‘perguntas relâmpagos’, que podem ser ativadas em atividades 

sincrônicas; e configurações adicionais como “tarefa oculta”, “tempo limite” para resposta e 

“códigos”, que podem ser aplicados a perguntas específicas, aumentando os desafios do jogo, e assim 

espera-se que também aumente a motivação dos jogadores. 

Na plataforma existe a possibilidade de criar jogos do zero ou utilizar um jogo da biblioteca 

que pode ser editado e assim criar um “novo jogo”, a partir do modelo escolhido, atribuindo um 

título que reflita seu caráter ou objetivo; escolhendo mapa ou foto que sirva de tabuleiro; criando 

história; regras; tarefas e exercícios que podem ser respondidos com texto, foto, vídeo ou áudio, 

caso não seja uma tarefa de múltipla escolha. No jogo que criamos, os alunos tinham que encontrar 

perguntas, respondê-las movimentando o mapa e ganhar pontos para alcançar boa colocação 

no ranking. Ao final de cada atividade, os monitores atribuíram a pontuação e produziram as 

sínteses das atividades, pelas quais forneciam feedback sobre erros e acertos da turma, sempre sob 

orientação da professora. 

 

CONCLUSÕES 

Por um lado, a monitoria permitiu refletir sobre como as metodologias ativas podem 

melhorar a aprendizagem dos graduandos, já imersos na cultura digital e nos fez perceber que a 

turma virtual no SIGA pode servir como ponte, a partir de links, para plataformas que promovem 

uma aprendizagem ativa, baseada na conectividade e participação online. Por outro, a experiência 
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positiva da monitoria deve-se sobretudo a orientação recebida e ao estímulo ao uso de novas 

metodologias de ensino. Exemplificando, mencionamos a contribuição do diário de bordo na 

construção de reflexões sobre a nossa experiência e sobre o que é ser professor em uma sociedade 

que coaduna diversos desafios na educação. Por ser uma ferramenta que promove a rememoração 

das experiências, o diário contribuiu, inclusive, na construção do trabalho final da Monitoria. 

Diante dos aspectos mencionados neste relato, acreditamos que a monitoria contribuiu 

significativamente para o nosso desenvolvimento acadêmico e formação, especialmente na 

iniciação à docência. Além de, certamente, ter facilitado a adaptação dos discentes às 

características do ensino remoto, modalidade em uso atualmente, devido à pandemia do COVID-

19. Para além disso, percebemos que as ferramentas digitais utilizadas podem ser de grande valia 

não só no Ensino Superior, mas também na Educação Básica, já que para as novas gerações não 

existe mais fronteiras entre a sala de aula presencial e o mundo digital, no qual já nasceram imersas. 

Logo, abrir mão do uso de metodologias ativas e das plataformas digitais pode significar uma 

barreira para a evolução do ensino-aprendizagem.  

 

REFERÊNCIAS 

MORÁN, José. Metodologias ativas e modelos híbridos na educação.  YAEGASHI, Solange et al. 

(Org). In: Novas Tecnologias Digitais: Reflexões sobre mediação, aprendizagem e 

desenvolvimento. Curitiba: CRV, 2017, p.23-35. Disponível 

em: https://www2.unicentro.br/proen/files/2018/08/Metodologias_Ativas.pdf. Acesso em: 19 out. 

2020.  
 

 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 52ª ed.  Rio 

de janeiro: paz e terra, 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www2.unicentro.br/proen/files/2018/08/Metodologias_Ativas.pdf


II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

    
 

    

 

O USO DO PADLET COMO FERRAMENTA AUXILIAR PARA O ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL NA EDUCAÇÃO 

REMOTA 
 

Zuleick de Almeida Lima236 

 

INTRODUÇÃO 

O ensino da leitura e da produção textual na disciplina de Língua Portuguesa é uma tarefa 

difícil e cheia de desafios para quem ensina e para quem aprende e requer práticas cada vez mais 

envolventes que atraiam a atenção dos estudantes.  

Diante das inúmeras situações intensas que permeiam o ensino da leitura e da escrita, surge 

a pandemia da COVID-19, marcando o ano 2020 em todas as instâncias sociais, exigindo do 

sistema de educacional e dos professores mudanças significativas nos formatos e metodologias de 

trabalho. É nesse contexto que se pensou na ideia de utilizar a ferramenta tecnológica chamada 

Padlet, que consiste em um mural digital colaborativo, como espaço de compartilhamento de 

textos e de produções individuais e/ou coletivas. 

Frente à discussão sobre o uso das tecnologias a favor do ensino Marcuschi cita que a: 

 
[...] interação on-line tem o potencial de acelerar enormemente a evolução dos gêneros, 

tendo em vista a natureza do meio tecnológico em que ela se insere e os modos como se 

desenvolve. Esse meio propicia, ao contrário do que se imaginava, uma “interação 

altamente participativa”, o que nos obrigará a rever algumas noções já consagradas. 

(MARCUSCHI, 2010, p. 20) 

 

Essa afirmação de Marcuschi corrobora com a preocupação em viabilizar o uso de novas 

ferramentas digitais que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita.  

Dessa forma, o relato de experiência faz parte de uma proposta de inferências e estratégias 

de trabalho realizadas com estudantes do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Juscelino 

Kubitschek de Oliveira, no município de Nova Xavantina-MT envolvendo questões sobre as 

mudanças de rotina e convivência do ser humano com o acesso cada vez maior aos diversos 

recursos tecnológicos, bem como o limite do uso saudável dessas tecnologias.  

Assim, o trabalho pauta-se na apresentação de processos de leitura e produção escrita a 

partir da utilização da plataforma Padlet e exploração também dos recursos de vídeos e imagens 

no intuito de ampliar a competência leitora dos estudantes de uma forma mais dinâmica e 

colaborativa. 

 

 
236Especialização em Avaliação do Ensino e da Aprendizagem, Escola Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira; 
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mailto:zuleick.almeida.lima@gmail.com


II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

    
 

    

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O ano 2020 surpreendeu o mundo pelas imposições provocadas pela pandemia da COVID-19, 

exigindo mudanças radicais em todos os campos sociais, obrigando a sociedade a repensar atitudes 

e a criar novos mecanismos capazes de se viver e conviver com o “novo normal”. No campo da 

educação não foi diferente, todas as instituições, em curto prazo, tiveram que se adaptar a novos 

processos para a continuidade do ensino através da educação remota. 

Diante deste cenário de mudanças, o ensino da Língua Portuguesa também precisou ser repensado, 

principalmente no que tange à questão da leitura e da produção textual, mesmo sabendo que a 

tecnologia já faz parte do cotidiano social. Assim, para atender essa necessidade específica da 

leitura e da escrita envolvendo os estudantes do 1º ano do ensino médio, foi preciso ressignificar 

o processo de ensino com o uso de tecnologias que pudessem favorecer essa prática de forma mais 

dinâmica e motivadora, já que os estudantes demonstraram sentir muitas dificuldades em se 

adaptarem ao novo formato de aprendizagem e, consequentemente, sentiam-se mais frustrados e 

desanimados. 

A leitura e a escrita são elementos chave na formação humana e, tendo em vista a sua importância, 

Freire (2009, p. 19) cita que: 

 
O problema que se coloca não é o da leitura da palavra, mas o de uma leitura mais rigorosa 

do mundo, que sempre precede a leitura da palavra. Se antes raramente os grupos 

populares eram estimulados a escrever seus textos, agora é fundamental fazê-lo, desde o 

começo mesmo da alfabetização para que, na pós-alfabetização, se vá tentando a 

formação do que poderá vir a ser uma pequena biblioteca popular, com inclusão de 

páginas escritas pelos próprios educandos. (FREIRE, 2009, p. 19) 

 

Isso implica em assegurar o desenvolvimento dessas competências de ler e escrever como 

base fundamental na formação humana, independentemente das circunstâncias. Dessa forma, 

surgiu a iniciativa de provocar os estudantes a desenvolver suas habilidades a partir do uso da 

plataforma Padlet, por ser um mural interativo que favorece a leitura, comunicação, interpretação 

e, ao mesmo tempo, a promoção do debate e defesa de pontos de vista. 

A atividade que contempla este relato de experiência tem um embasamento nas teorias de 

Marcuschi (2010) que tratam de questões como hipertexto e novas formas de construção de sentido 

a partir de gêneros digitais, bem como nas competências e habilidades do componente curricular 

de Língua Portuguesa contidas na BNCC do Ensino Médio. 

Este relato de experiência se pauta em uma metodologia com caráter descritivo e 

explicativo com uma abordagem qualitativa, visto que se trata de uma atividade aplicada, 

objetivando a intervenção educativa criativa e crítica sobre o desenvolvimento do estudante em 

fazer inferências, estabelecer relações entre diferentes textos (verbal e não-verbal), ampliando 
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assim, a capacidade de produção escrita e de argumentação em defesa de um ponto de vista. 

A proposta seguiu uma sequência com três atividades que foram nomeadas da seguinte 

forma: inferência, análise de imagem e mão na massa. Cada atividade apresentava seus 

encaminhamentos com orientações para seu desenvolvimento e os tipos de recursos digitais que 

os estudantes deveriam utilizar, como por exemplo, leitura de imagens, análise de vídeo para inferir 

opiniões e produção de vídeos e podcasts para o aprimoramento da capacidade discursiva e oratória 

argumentativa. 

A atividade 1 exigiu que os estudantes assistissem um vídeo e estabelecessem uma relação com o 

atual contexto social, mediado pelas tecnologias digitais, e redigissem seus comentários. Além 

disso, também foi solicitado que utilizassem uma ferramenta de podcast chamada vocaroo.com 

para gravar seus comentários sobre a parte que mais chamou-lhes a atenção. 

A atividade 2 buscou trabalhar com a análise de uma imagem, a fim de desenvolverem a 

leitura imagética numa relação de intertextualidade e produzir um comentário com relação ao uso 

das tecnologias digitas pela família da foto, relatando assim, suas impressões, se consideram, por 

exemplo, se o uso das tecnologias é saudável ou não e justificando suas respostas. Essa proposta 

visou trabalhar com a habilidade de ler imagem, interpretar e produzir a própria opinião. 

Já a atividade 3, foi desenvolvida para explorar a capacidade argumentativa oral dos estudantes 

através da gravação de vídeos, expondo as opiniões sobre o ensino remoto e a relação com as 

tecnologias digitais estabelecida por cada um nesse período de distanciamento social. Para essa 

atividade, cada aluno deveria escolher um aplicativo de vídeo e produzir o seu resumo sobre o que 

iria falar, deixando evidente o ponto de vista sobre o uso das tecnologias no contexto escolar, como 

por exemplo, se esse procedimento de utilizar tecnologias atrapalhava ou auxiliava na 

aprendizagem. 

Todas as atividades foram desenvolvidas individualmente, porém os estudantes tiveram acesso a 

todas as produções dos colegas, podendo comentar, opinar e agir com olhar crítico e questionador 

em relação a todos os materiais expostos no Padlet. 

 

CONCLUSÕES 

O Padlet foi um mecanismo utilizado que provocou o engajamento dos estudantes com os 

diversos tipos de leitura e, também, de produção de texto, tornando a proposta muito significativa 

por ter incentivado a participação colaborativa e por favorecer o protagonismo dos alunos, que se 

demonstravam apáticos aos conteúdos e desanimados com a modalidade de ensino remoto. 

Foi uma ação que apresentou boa aceitação por parte dos estudantes, visto que ao final das 

atividades desenvolvidas, houve a realização de uma roda de conversa para feedback dos trabalhos 
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e avaliação tanto da aprendizagem quanto do uso do Padlet como recurso auxiliar no ensino remoto 

para a aprendizagem da leitura e produção textual. A maioria dos participantes argumentou maior 

facilidade para desenvolver textos e para trabalhar as habilidades de comunicação oral através do 

uso do podcast e também das gravações de vídeos. Poucos estudantes tiveram dificuldades em 

participar das atividades, mas, mesmo com timidez, conseguiram ser autônomos e defender seus 

pontos de vista. 

O uso dessa ferramenta possibilitou perceber o desenvolvimento de cada estudante, principalmente 

quanto à afinidade com os diversos tipos de produção oral e escrita. O Padlet, por ser uma 

ferramenta auxiliar de uso interativo, tornou-se significativo, permitindo acoplar outros recursos 

para a realização de inferências a partir de diferentes leituras, a fim de perceber o grau de 

dificuldades ou facilidades que cada aluno possuía seja na oralidade ou na escrita de diferentes 

textos. Destaca-se ainda que foi um instrumento muito importante para melhorar a capacidade 

discursiva e o repertório argumentativo oral e escrito. 
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DESAFIOS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA DA 

ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSORA ESTER GALVÃO – 

CURRAIS NOVOS RN. 
          

Sanzia Geiny Paulo de Almeida237 

            

INTRODUÇÃO 

Os termos educação integral e escola de tempo integral passaram a ocupar o centro de 

discussões e debates de teóricos que pensam as políticas educacionais no Brasil. Nas últimas 

décadas, com a LDB e o Plano Nacional de Educação, intensificaram-se não somente os 

referenciais teóricos, mas também ações que propõem uma escola que contemple a formação do 

sujeito em suas múltiplas dimensões e, para isto, a questão do tempo tornou-se premissa na 

efetivação dessa tão sonhada formação. No Estado do Rio Grande do Norte, o Plano Estadual de 

Educação, em consonância aos documentos que regem a Educação Nacional, também deixa claro 

o compromisso na ampliação da jornada escolar do aluno. Nesse sentido, no ano de 2016, temos 

as primeiras experiências de escolas de tempo integral no estado do RN, dentre as quais, temos a 

Escola Estadual Ester Galvão, situada no município de Currais Novos, cuja realidade escolar será 

retratada a seguir, através da implementação do tempo escolar. 

Teremos como referencial teórico a base legal de que trata a educação de tempo integral, a 

LDB, o Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação e a visão de autores que estudam 

sobre essa temática. 

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A Escola Estadual de Tempo Integral Professora Ester Galvão está situada no município 

de Currais Novos (RN), mais precisamente no bairro JK. Atende à clientela de 116 alunos advindos 

de outros bairros próximos, como o Dr. José Bezerra e Parque Dourado 3. 

A escola, até o ano de 2015, atendia alunos do ensino fundamental anos iniciais (1º a 5º) e 

ensino fundamental anos finais (6º a 9º). Com a implantação do tempo integral, os anos finais 

deixaram de ser ofertados pela instituição, que passou a priorizar os anos iniciais. A partir do ano 

de 2016, o estado do RN, por meio da portaria nº 211/2016-SEEC/RN, começa a colocar em prática 

a implantação gradativa do tempo integral nas escolas do estado, sendo a Ester Galvão a escola da 

9ª Direc contemplada com essa oferta. A Portaria 211 tinha como finalidade, conforme seu Art. 

1º, “implantar a Educação Integral em Tempo Integral gradativamente na Rede Pública Estadual, 
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assegurando o desenvolvimento humano e social dos estudantes, a ampliação da jornada escolar, 

a integração das áreas de conhecimento, os saberes e as experiência” (RIO GRANDE DO NORTE, 

2015, p. 1) 

A partir da publicação da referida portaria, começou o trabalho incessante em buscar 

entender a proposta da educação integral com a ampliação dos tempos e espaços. A forma de 

organizar esses tempos propunha uma revisão de métodos e de currículo e, acima de tudo, mexia 

com a forma de pensar de todos que faziam a escola. A proposta da educação integral visa a 

formação do sujeito compreendendo-se em suas várias dimensões, cada ser traz em si aspectos 

psicológicos, sociais, culturais que não podem ser ignorados; ao contrário, devem servir como 

mola propulsora para uma educação que respeite o indivíduo, sua forma de ser e estar no mundo 

o instrumentaliza a agir de maneira crítica e participativa no contexto em que atua. Aumentar o 

tempo do aluno na escola nem sempre é garantia de uma educação pautada nesses princípios. 

Segundo Paro (2009, p.13) “o tema educação integral e tempo integral já evidencia algo relevante, 

pois não confunde educação de tempo integral, ou extensão do tempo de escolaridade, com 

educação integral”. Daí a importância de esclarecer que esses termos não são sinônimos, no 

entanto, o tempo integral visa incluir o aluno em experiências educativas que só a rotina de um 

turno não daria conta. 

Pensando nessa perspectiva, a escola deu início a círculos formativos com a equipe 

semanalmente, com o propósito de pensar a organização do currículo de maneira interdisciplinar 

e integrada, bem como na organização de espaços e tempos para as atividades que, além da Base 

Comum do currículo, deveria abranger a parte diversificada. Ou seja, além de Linguagens e suas 

tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências da Natureza e suas tecnologias e Ciências 

Humanas e Sociais aplicadas, a escola trabalhava com a parte diversificada, a qual, no momento 

da implantação, optou por ofertar capoeira, dança e aulas de música. Os alunos chegavam na escola 

as 7h da manhã e saíam as 16h, tendo 1h e 30min para as refeições. Nesse intervalo do almoço, 

que denominamos de horário do descanso, os alunos optavam pelas salas temáticas que eram 

divididas em: sala de cinema, jogos e a sala de descanso, sendo esta última uma sala destinada para 

o repouso pós-almoço. Neste intervalo, os responsáveis em acompanhar os alunos eram monitores 

contratados pelo Estado e/ou professores com carga horária suplementar. Após esse momento, os 

alunos se dirigiam às salas de aula onde participavam das atividades da base comum integradas 

com a base diversificada. Integrar as atividades era o nosso foco, pois a nossa proposta não 

significava uma escola dual onde os alunos em um horário participavam das atividades da base 

comum e em outro da base diversificada. Todavia, a intenção era que o planejamento de ambos 
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fossem alinhados por meio de um currículo integrado. Daí a importância dos estudos e 

planejamentos constantes em busca  da organização do currículo de forma contextualizada, 

interdisciplinar e integrada.  

Dessa forma, optamos em trabalhar com projetos que envolvessem a cultura e o contexto 

do aluno, trabalhando o território local. Dentre elas, destacamos o projeto “Artista da Terra”, em 

que cada aluno conhecia artistas locais através de suas obras e biografias e, além disso, faziam 

uma releitura das informações colhidas através de textos, danças, entre outros. A prática esportiva, 

complementada por Educação Desportiva e Saúde, levava o esporte a integrar-se às outras áreas 

de forma lúdica e permitia a criança o convívio social com outras instituições por meio de 

campeonatos e torneios, ensinando assim, a lógica da participação. As modalidades iam do futebol, 

queimada ao rugby.  

Entretanto, ao longo dessa implantação, tivemos muitas dificuldades, dentre as quais 

citamos a carga horária do professor incompatível com a proposta, uma vez que o aluno é integral 

na escola, porém o professor não. Assim, vencer esse desafio foi uma constante nessa prática. 

Ademais, a estrutura física precária da escola que não oferecia banheiros dignos para o banho 

depois das refeições; ou ainda, salas de aula que não tinham ventilação. Outro fator foi a escola 

que era desprovidade de quadra poliesportiva – sendo os alunos obrigados a reaproveitarem 

horários que sobravam no ginásio municipal – para a prática de esportes. Essas eram  somente 

algumas das inúmeras dificuldades da implantação dessa política. Até o ano de 2018, foi possível 

ofertar o tempo integral mesmo com muitos entraves, no entanto, a falta de professores do quadro 

efetivo da escola fez com que, no ano seguinte, em 2019, a descontinuidade desse processo 

permeasse o tempo integral. Além da falta de pessoal efetivo, a oferta do Programa Mais Educação 

foi suspensa, impossibilitando a contratação de monitores. Assim, não houve cumprimento da meta 

6 do Plano Estadual de Educação, especificamente  em relação à estratégia 03 que define 

“assegurar em regime de colaboração, o reordenamento dos profissionais e/ou ampliação da 

jornada do professor em uma única escola – regime de dedicação exclusiva- para o exercício da 

docência com tempo efetivo para desenvolver atividades de educação integral em tempo integral” 

(RIO GRANDE  DO NORTE, 2009, p. 82). Tal prática nunca aconteceu nas escolas de ensino 

fundamental e a política de valorização profissional para os educadores atuantes nas escolas de 

tempo integral, condição essencial para alavancar a proposta inexistiu. 

Contudo, reiteramos conforme Cavaliere (2007, p. 8) que: 

Caso se considere que preparar indivíduos para a vida democrática nas sociedades 

complexas é função da escola, o tempo integral pode ser um grande aliado, desde que as 

instituições tenham as condições necessárias para que em seu interior ocorram 
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experiências de compartilhamento e reflexão. 

Apostamos nessa política, pois acreditamos que a educação integral é o caminho a ser 

seguido rumo a formação desse ser único e múltiplo e que o tempo integral é uma forma de garantir 

essa formação de maneira ampla. Antes de ser uma proposta de governo, precisa ser uma política 

nacional de educação, como garante o Plano Nacional de Educação em sua meta 6. Acreditamos, 

a partir da experiência narrada, ser possível garantir oportunidades educacionais que promovam 

uma educação integral e que a ampliação do tempo é fator determinante na concretização dessa 

meta.  

 

CONCLUSÕES 

Portanto, a implantação da educação integral em tempo integral exige reformulação de 

currículo, de práticas, de espaços e de tempos, sendo possível sua proposta ser implantada. 

Portanto, essa ação necessita de continuidade através das condições necessárias como pessoal e 

condições materiais. Todavia, percebemos que a política implementada pelo estado do Rio Grande 

do Norte, a nível de ensino fundamental anos iniciais, é marcada por descontinuidades, uma vez 

que não oferece recursos humanos necessários para consolidar a proposta. O Estado trouxe a 

proposta e deixou a cargo das escolas resolverem os possíveis problemas que não competiam a 

elas, como recursos materiais e profissionais disponíveis para atuar na escola de tempo integral. 

Sendo assim, apesar de todos os desafios que permearam a vivência da proposta, acreditamos que 

a escola de tempo integral se configura como meio de garantir a formação que contempla o sujeito 

em suas múltiplas dimensões. Entretanto, é extremamente necessário ouvir e conhecer os 

principais desafios que as escolas enfrentam na materialização de uma proposta tão importante. 
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO A 

PARTIR DO USO DE RECURSOS DIGITAIS ACESSÍVEIS 

 

Juliana do Nascimento Pereira
238 

            

INTRODUÇÃO 

Na educação, hoje em dia, é imprescendível que o docente busque novas práticas para 

desenvolver a aprendizagem dos seus estudantes, inserindo em sua didática-pedagógica 

ferramentas digitais que possibilitem a mediação e a construção do conhecimento.  

Diante dos desafios que nos foram impostos frente à situação em que o mundo está 

vivenciando em razão da pandemia do novo Coronavírus – COVID-19, o qual assola a humanidade 

desde o início do mês de março do ano de 2020, passamos por uma transformação, a qual não 

estava programada nem tão pouco planejada, dentro do sistema educacional brasileiro.  

Nestas circunstâncias, é necessário reconfigurar o cotidiano escolar para que se torne 

possível continuar o processo de ensino-aprendizagem. Após o impedimento da oferta do ensino 

presencial, o qual passou a ser home office, houve um novo repensar sobre nossas práticas 

educativas e estratégias de ensino para alcançar a aprendizagem dos estudantes dentro de um novo 

modelo de ensino chamado de Ensino Remoto, implatado em virtude do isolamento social 

decorrente da pandemia.  

Dessa forma, professores e professoras de todos os segmentos e modalidades de ensino 

devem buscar novos conhecimentos sobre o uso de ferramentas tecnológicas educacionais 

acessíveis para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem.  

Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo fazer um relato de como as tecnologias 

podem auxiliar nas práticas inovadoras em sala de aula, seja ela remota, híbrida ou presencial, 

visando a aprendizagem significativa dos estudantes, fazendo uma ponte com autores que abordam 

tal temática.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Quando pensamos em inovação, visualizamos algo que vai mais além do que já 

conhecemos. É preciso ousar, criar e buscar outras formas para que a mudança possa ocorrer de 

forma gradativa. Segundo Ribeiro et al. (2014, p. 8), 

[...] inovação deve ser considerada como necessidade eminente nos espaços educacionais, 

frente aos novos rumos da sociedade e da educação no século XXI, uma tarefa coletiva 
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que passa pela revisão das práticas educativas e objetiva a valorização da formação 

integral dos estudantes, o desenvolvimento de competências e habilidades destes sujeitos 

com vistas às exigências da sociedade atual. 

 

Vivemos na sociedade da informação, a qual devemos considerar a importância do pilar da 

educação - aprender a aprender, haja vista que vivenciamos uma nova era, em que se faz necessário 

a atualização constante para o desenvolvimento de habilidades e competências. Desse modo, o 

docente desta nova era deve implementar, em sua prática educativa, novos meios de alcançar a 

aprendizagem significativa considerando o perfil dos sujeitos que fazem parte do processo de 

ensino-aprendizagem.  

Com um novo cenário educacional, devido ao momento frágil que a humanidade vem 

passando advindo da COVID-19, as escolas foram fechadas para evitar uma contaminação em 

massa. Com esse fechamento, percebe-se a necessidade de repensar novas estratégias de ensino 

para que a educação continue com a sua missão.  

Práticas pedagógicas inovadoras requerem do docente um novo olhar e pensar em fazer a 

educação acontecer de modo mais dinamizado e interativo dentro dos sistemas atuais de ensino, 

visando o estudante como agente ativo de sua aprendizagem. Sabemos que não é fácil traçar novos 

caminhos para dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem, essas novas práticas, no 

entanto, contribuíram diretamente para que nossa educação possa ser de qualidade. 

Há a necessidade urgentemente de formar os docentes para a era tecnológica, inserindo em 

seus planejamentos de aula o uso de recursos digitais com o intuito de proporcionar a 

aprendizagem de modo efetivo e dinâmico. Existem várias ferramentas das quais os docentes 

podem utilizar como meio de mediar o processo de ensino-aprendizagem dentro de ambientes 

formativos virtuais ou não.  

Podemos realizar aulas síncronas a partir do uso de plataformas como o Google Meet ou o 

Zoom, e aulas assíncronas através do Socrative, Google Classroom etc. Estas plataformas abrem 

margem para novas formas de aprender e desenvolver habilidades e competências para o século 

XXI.  

O contexto atual que vivenciamos nos faz pensar como devemos agir diante das mudanças 

ocorridas nos últimos tempos dentro do sistema educacional, trazendo possibilidades e desafios 

para a prática docente. Na visão do autor Silva et al. (2020, p. 80), 

[...] devemos encarar esse contexto como uma oportunidade para capacitar professores e 

estudantes para o uso correto de ferramentas digitais, pois ao invés de apenas reagirmos 

a uma contingência, deve-se considerar desenvolver competências para enfrentar as 

demandas de uma sociedade que já está totalmente imersa em um mundo tecnológico. 

 

Neste sentido, é preciso aproveitar este momento para adquirir novas habilidades, 
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principalmente no que se refere ao manuseio e à inserção dos recursos digitais educacionais, 

planejando nossas aulas alinhadas a estas ferramentas para que elas se tornem mais significativas 

e atrativas aos estudantes, tendo em vista que a situação atual na qual vivenciamos favorece ainda 

mais a desmotivação para a permanência dos estudantes na escola. 

Trazer para o espaço formativo presencial ou virtual o uso de recursos digitais que 

viabilizam a construção da aprendizagem e a mobilização de competências e habilidades torna-se 

cada vez mais demandado em nossa ação didático-pedagógica. 

Diante destas circunstâncias, algumas ferramentas devem ser enfatizadas como forma de 

mostrar aos docentes que há diversas possibilidades de aprendizagem a partir de plataformas e 

ferramentas gratuitas disponíveis na internet, as quais possibilitaram a realização de vários tipos 

de atividades, como a produção escrita para registro da aprendizagem, a exemplo do uso da 

ferramenta Padlet. 

 

Figura 01: Atividade escrita com estudantes do Ensino Médio Técnico no Padlet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fonte: Própria (2021). 

 

De acordo com Silva e Lima (2018, p. 85), “Ferramentas como o Padlet, que apresentam 

características colaborativas, permitem a interação dos sujeitos difundindo ideias, cultura, 

democratizando as informações e aprendendo em um contexto diferente do presencial, ou seja, da 

tradicional sala de aula.” A partir da inserção desse recurso durante as aulas de produção escrita, 

os estudantes colocam em prática a habilidade escrita mesmo sem utilizar o papel. Desse modo, 

percebemos o quanto a aula ficou atrativa e enriquecedora no momento em que eles se tornam 

agentes ativos de sua própria aprendizagem. 

Outra ferramenta que utilizamos também para dinamizar as aulas é o Mentimeter.  

Buscamos integrar esta ferramenta em nossa didática tendo em vista sua funcionalidade e visando 

a colaboração e o compartilhamento do aprendizado dos estudantes em tempo real. 
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Figura 02: Atividade realizada na palataforma Mentimeter com os estudantes do Ensino Médio Técnico 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria (2021). 

 

 O Mentimeter pode ser utilizado para diversos fins de aprendizagem, conforme os 

objetivos da aula do professor. Entretanto, não são todos os professores que estão preparados para 

utilizar tais ferramentas em sala de aula presencial ou virtual, dependendo ainda de uma formação 

continuada.  

 Segantini (2014, p. 8) afirma que “O grande desafio é a conscientização dos educadores a 

utilizar o espaço tecnológico com mais frequência, e ainda realizar ações, como formações 

continuadas, comprometimento e novas práticas pedagógicas”. O professor precisa assumir seu 

papel de mediador e incorporar as tecnologias educacionais em sua rotina pedagógica para que 

seja possível promover mudanças significativas na educação. 

 

CONCLUSÕES 

A partir das novas práticas educativas, é possível percebemos que a aprendizagem pode ser 

desenvolvida em diversos ambientes além da sala de aula física. Há a necessidade de repensar 

nossa prática pedagógica diariamente conforme a sociedade evolui e se transforma. 

 A inserção tecnológica em nossa didática é necessária e fundamental para que possamos 

desempenhar nosso papel com mais clareza e coerência no contexto atual que vivemos, onde as 

crianças e os adolescentes estão cada vez mais conectados ao ciberespaço.  

Além disso, essas novas práticas contribuem para uma aula mais dinâmica e interativa, 

engajando os estudantes, aumentando o envolvimento e a participação de sua própria 

aprendizagem. 

Para que esse processo aconteça de forma significativa, destacamos a necessidade da 

criação de políticas públicas pelos governantes, que visem à melhoria e garantia da educação de 

qualidade, trazendo a formação para que os professores possam sentir-se mais confortáveis ao 

utilizarem esses recursos digitais em sala de aula, seja ela virtual ou presencial. 
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BUSCA ATIVA ESCOLAR: UMA EXPERIÊNCIA NO CE MONSENHOR DOURADO 

EM SANTA RITA - MARANHÃO DURANTE A PANDEMIA DO  

SARS-COV-2 
          

Hérbia Araujo Soares239; Sheyla Fabiana Lima Ribeiro240 

            

 

INTRODUÇÃO 
  

A Busca Ativa Escolar, desenvolvida no âmbito da iniciativa Fora da Escola Não Pode! 

Foi criada com o intuito de colaborar com o engajamento coletivo, a partir do uso de uma 

ferramenta tecnológica de apoio aos municípios no enfrentamento da exclusão escolar (UNICEF 

2016). 

A interrupção das aulas presenciais ocasionadas pela pandemia do SARS-CoV-2, 

responsável pela propagação da doença da covid 19, fez aumentar o temor da maioria das escolas 

públicas brasileiras que ficaram preocupadas com o possível aumento da evasão escolar no 

decorrer desse período. Apesar do empenho dos atores escolares, muitos adolescentes ficaram sem 

participar das atividades remotas, aumentando o risco de abandono. Por isso a relevância das ações 

de Busca Ativa, que mobilizam não apenas os gestores, mas também os educadores e toda 

comunidade escolar. 

A pesquisa foi realizada com os alunos do Centro de Ensino Monsenhor Dourado, escola 

pública estadual localizada no município de Santa Rita no Maranhão, no dia D da busca ativa tendo 

como objetivo geral fazer o registro e assegurar aos nossos alunos o direito à educação em tempos 

de pandemia e em situações de calamidade pública e emergências. 

A partir dos objetivos específicos pôde-se delinear os percursos desta pesquisa, 

identificando os principais problemas que os estudantes estão vivenciando no dia a dia durante a 

pandemia; os motivos que estão afastando-os da escola, e quais os motivos para não estarem 

participando das aulas remotas? Todos esses questionamentos são necessários para esclarecermos 

quem são esses adolescentes, onde estão e por que não estão estudando, são fundamentais para 

compor um diagnóstico da situação de exclusão escolar.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

  

A Busca Ativa Escolar é uma estratégia de procura daqueles que estão desassistidos pelo 

poder público, o Estado indo atrás de quem mais precisa, tirando esse cidadão da invisibilidade 

 
239 Esp. Arte, Mídia e Educação, Instituto Federal do Maranhão- IFMA, soaresherbia@gmail.com  
240 Graduada em Licenciatura em Letras, Uniceuma, sheylafabianalima@gmail.com 
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social (BACHTOLD 2016, pg. 1). Dessa forma, visa apoiar municípios e estados na garantia de 

direitos de cada estudante, em especial o direito à educação. No entanto, de acordo com o UNICEF 

(2020), ela só é efetivada com o envolvimento de todos os(as) responsáveis pela concretização 

desse direito (governos das três esferas, sociedade e famílias), conforme determina o artigo 227 da 

Constituição Federal. 

Nessa perspectiva, a Busca Ativa tem se apresentado como um instrumento eficaz, para o 

levantamento das informações sobre os alunos e como estão vivenciando esse momento, uma vez 

que: 

A estratégia da busca ativa foi uma inflexão no papel e postura do Estado, pois ele passou 

de uma posição passiva, receptora, a um estado propositivo, movimentando-se em direção 

ao cidadão [...] promove a busca intencionada da população extremamente pobre 

considerando ser este procedimento uma ferramenta central de proteção social e 

fundamental na consecução do pressuposto constitucional [...]. (CAMOLESI; 

TEIXEIRA, 2015, p. 16) 

 

Seguindo esse processo, a rede Estadual do Maranhão adaptou os protocolos de Busca 

Ativa à nova realidade do ensino remoto. Professores e diretores de escola passaram a 

desempenhar um papel ainda mais central no monitoramento dos estudantes e no contato com as 

famílias (UNIBANCO, 2020). De forma que, a equipe escolar constata os alunos que não estavam 

acompanhando as aulas virtuais e identificavam porque muitos não conseguiam ter acesso às aulas 

mediadas por tecnologia.  

A escola posteriormente realizou o levantamento de todos os alunos, mapeando os 

endereços, bairros e povoados para construir um mapa, com todas essas especificações e só assim 

pode dividir as equipes a serem encaminhadas a cada localidade, para identificar tais situações e 

também levar as atividades através do material impresso. Após todas as prerrogativas realizadas 

pelos gestores escolares, os professores foram convocados a percorrer os 8 polos delimitados, 

porém cada polo chega a abranger vários povoados. 

O que se percebeu ao longo do estudo, é que temos alunos de vários lugares e realidades 

bem distintas, a exemplo das comunidades tradicionais Quilombolas. Dessa forma, infere-se que 

não podemos ter o mesmo comportamento ou exigência com todos, haja vista, que não é possível 

usar um ensino padrão para todos sem considerar as especificidades de cada um. Assim, observou-

se que a experiência do Estado com essa estratégia foi intensificada com a pandemia, tendo em 

vista as peculiaridades de cada localidade nos convidando a ter um olhar sensível aos nossos alunos 

e principalmente às comunidades tradicionais. 

 

METODOLOGIA  
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O presente estudo foi elaborado a partir de pesquisa de campo e visou-se observar a 

realidade vivenciada por esses alunos, analisando e interpretando os resultados referentes ao nosso 

objeto de estudo, diretamente no seu ambiente natural. Para saber como o CE Monsenhor Dourado 

lidou com o desafio, participou-se ativamente das visitas bem como, ouviu-se os 2 gestores e os 

16 professores envolvidos. Salienta-se, que o período de execução das ações ocorreu entre agosto 

e novembro de 2020.  Como todo trabalho científico, o estudo passou por levantamento 

bibliográfico colhido em fontes como livros, publicações especiais e sites da internet, com fins de 

embasamento teórico, onde percebeu-se a quantidade insuficiente de escritos sobre busca ativa na 

educação. 

 

RESULTADOS 

O CE Monsenhor Dourado é uma escola da rede estadual de ensino do Maranhão, com uma 

estrutura de pequeno porte, tendo em vista que tem apenas 6 salas de aula. Em 2020, contava com 

414 alunos matriculados no ensino médio na sede. Desses, pouco mais de 20% participavam das 

aulas online, o que aumentou consideravelmente após a distribuição dos chips pela Secretaria de 

Educação, ainda assim, muitos alunos continuavam invisibilizados. 

Com a pretensão de identificar as possíveis causas de dificuldades de acesso dos alunos às 

aulas online, foi realizado o dia D da busca ativa, onde visou-se reunir informações que nos 

possibilitassem fornecer elementos reais para melhor caracterizar as problemáticas enfrentadas 

pelos alunos. 

O encontro com os alunos e suas famílias ocorreu a partir da visita em suas  residências, e 

ao longo do caminho  foi possível constatar que a escola tem grande parte de seu alunado  em 

povoados muito distantes da sede, com infraestrutura precária, sem condições nenhuma 

de  acompanhar as aulas remotas, seja ela, através da televisão ou da internet, o que fez com que 

a  escola decidisse correr atrás desses alunos, evitando o aumento do índice de abandono escolar.   

Cada professor ao chegar à residência desses alunos pôde constatar várias situações, no 

entanto, duas chamaram mais atenção, a quantidade de alunos trabalhando e muitas alunas 

grávidas, o que acaba os afastando das demandas escolares. O esforço com a Busca ativa foi 

alcançado, pois conseguiu-se chegar a esses alunos, atingindo 90% de retorno com as atividades 

impressas e fazendo-os perceber que não estão sozinhos, e o quanto a educação é importante para 

mudar aquela realidade. 

  

CONCLUSÕES 
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Com as abordagens realizadas ao longo desta análise e com a pesquisa de campo realizada 

com alunos do Centro de Ensino Monsenhor Dourado, percebeu-se que a busca ativa é um convite 

a toda comunidade escolar, a olhar de outra maneira a realidade dos nossos alunos, pois não 

podemos mais ser indiferentes à exclusão existente e reafirmada durante o período da pandemia 

com o ensino acontecendo em outros formatos. 

Dessa forma, a pandemia nos mostrou o quanto a escola é um equipamento necessário e 

indispensável na vida dos indivíduos, perfazendo um espaço de proteção social onde devemos 

olhar nosso estudante de forma integral e garantir seus direitos. 

A partir do momento em que nos propusemos a olhar nosso aluno, despidos de qualquer 

preconceito, foi possível identificar algumas dificuldades enfrentadas por eles como a dificuldade 

de acesso, a falta de transporte escolar, os problemas advindos da pandemia como a escassez de 

recursos, de alimentação, dentre tantos outros que não se mostraram. 
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NÚCLEO DE ESTUDOS EM APICULTURA NO SEMIÁRIDO (NEAPIS/IP) – 

EDUCANDO COM AS ABELHAS 
          

Diego Alisson Alves de Souza
 241

; Joao Rivamar de Lucena 242
; José Geraldo Bezerra Galvão Júnior 243 

            

INTRODUÇÃO 

A criação do Núcleo de Estudos em Apicultura no Semiárido (NEAPIS/IP) foi fruto de um 

projeto de extensão executado no IFRN – Campus Ipanguaçu, durante o ano de 2019. O projeto 

teve o objetivo de contribuir no fortalecimento das atividades apícolas na região do Vale do Açu 

e colaborar na ampliação do apiário do IFRN – Campus Ipanguaçu. 

Na proposta desse segundo projeto que foi submetido para o ano de 2020, o objetivo era 

realizar ações educativas e de sensibilização junto às escolas de ensino fundamental com alunos 

do 9º ano, sobre a temática da Apicultura e Meio Ambiente, por meio de visitas, reuniões e oficinas 

nas escolas dos municípios de Ipanguaçu, Assu, Itajá, Angicos, São Rafael e Carnaubais. No 

entanto, com a pandemia da COVID-19, não foi possível a realização no formato presencial, 

devido a toda complexidade vivenciada naquele momento.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 A pandemia da COVID-19 nos levou a situações emergenciais, afastou os alunos 

presenciais, da educação básica e do ensino superior, das salas de aula. Os gestores educacionais 

ficaram naturalmente atônitos e a reação demorou um pouco a ocorrer. Surgiram, então, as 

necessidades de adaptação e de superação, tanto por parte da gestão, dos docentes quanto pelos 

discentes, incluindo toda a sociedade. Contudo, observamos o crescimento do uso das plataformas 

digitais, utilizadas majoritariamente para fins educacionais, como Teams (Microsoft), Google 

Classroom, Google Meet, dentre outras. 

Pensando em como dar continuidade às atividades do projeto, decidimos realizar lives244 

com temas sobre curiosidades e ensinamentos em relação à Apicultura e Meio Ambiente, de modo 

que provocasse reflexões acerca da necessidade de novos conhecimentos e experiências. 
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METODOLOGIA 

Devido ao fechamento das escolas, nosso projeto não pôde ser desenvolvido como previsto 

inicialmente. Nessas circunstâncias, o Núcleo de Estudos em Apicultura no Semiárido (NEAPIS-

IP) vem adotando ações junto com seus componentes em busca de alternativas para manter as 

atividades do projeto.  

Assim, destacamos a execução de lives no período de outubro/2020 a janeiro/2021, 

contemplando diferentes temáticas que estão disponíveis no canal NEAPIS-IP na plataforma 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCpZVUckyq1TyIl5zn9pRQQg. 

Na 1ª live, foi abordado o tema “Como as queimadas interferem no habitat das abelhas”, 

em especial, pelo alto índice de focos de incêndios que ocorriam na região Amazônia no período. 

Nessa perspectiva, a degradação e alteração de habitats em razão de queimadas ou até mesmo da 

ação humana, ameaça as espécies, bem como interfere na polinização do bioma. Como exemplo, 

havendo uma queimada nas proximidades de um apiário, o fogo modificará todo o habitat em que 

as abelhas coletam recursos para a sua manutenção.  

Na 2ª live, abordamos sobre o tema “Abelhas: sua vida e seus produtos”, acerca de como 

as abelhas se organizam nas colmeias, o que produzem e algumas curiosidades. Além disso, 

enfatizando as propriedades alimentares e medicinais dos principais produtos apícolas. 

Na 3ª live, foi dado destaque às técnicas de “Como iniciar a sua criação de abelhas”, com 

abordagem sobre construção do apiário, manejo com as abelhas e cuidados em geral. Ademais, 

maior ênfase foi dada às colmeias, que necessitam rigorosamente que respeitem os detalhes e as 

medidas, para que, posteriormente, não ocorram problemas nos procedimentos de manejo ou até 

mesmo na extração do mel. 

Na 4ª live, com o tema “Abelhas: e se elas forem extintas”, conversamos sobre a 

importância das abelhas para o Meio Ambiente e para a sobrevivência humana. Para Freitas & 

Silva (2015, p. 10), “A polinização é essencial para a produção de sementes e frutos, exceto nos 

poucos casos em que esses são gerados sem que ocorra a polinização, chamados de apomixia e 

partenocarpia. (...) a maioria das plantas, no entanto, necessita de polinização para vingar sementes 

e frutos”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As informações foram extraídas do canal em 27/02/2021. Na Figura 1, podem ser 

observados o número de visualizações e o tempo médio de visualizações. 

 

Figura 01: Quadro de visualizações do canal. 

https://www.youtube.com/channel/UCpZVUckyq1TyIl5zn9pRQQg
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Fonte: Própria (2021). 

 

Na Figura 02, destacamos as estatísticas gerais do canal do projeto na plataforma 

Youtube®. 
 

Figura 02: Quadro de estatísticas gerais do canal. 

 
Fonte: Própria (2021). 

 

 

CONCLUSÕES 

O relato desta experiência pode contribuir no desenvolvimento de outras ações de cunho 

educativo, em especial, se considerarmos as dificuldades enfrentadas durante a pandemia da 

COVID-19 e outras limitações educacionais. No aspecto técnico, foi possível contribuir com 

debates de extrema relevância sobre a manutenção e uso racional dos recursos ambientais e da 

importância da Apicultura no cenário nacional. O projeto contribuiu fortemente para a 

consolidação das ações do Núcleo de Estudos em Apicultura no Semiárido do IFRN – Campus 

Ipanguaçu. Contudo, ainda são necessárias ações de fortalecimento da divulgação e do 

acompanhamento pelo público para este formato de extensão tecnológica.  
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PROJETO - ENCRUZILHADA: LUGAR DE ENCONTROS 
245AÇÃO - MARACATU RURAL: PESQUISA, VIVÊNCIA E PRODUÇÃO DE 

DOCUMENTÁRIO 

Suély G. Pereira de Souza1 

 

INTRODUÇÃO 

Este relato de experiência apresenta uma ação de pesquisa com uma turma de alunos do 

ensino médio - técnico integrado do IFRN - Campus Natal Central, no ano de 2019, juntamente a 

dois alunos bolsistas do projeto de extensão (desse mesmo ano) e a professora da disciplina de 

Artes Visuais. O projeto contribuiu com a formação artística, cultural, cidadã e crítica dos 

estudantes envolvidos. Além disso, proporcionou o diálogo entre a teoria estudada em sala de aula 

com a produção artística local, regional e nacional. Durante todo o processo, destaca-se a 

constante preocupação com uma pedagogia ancorada no exercício da cidadania e a globalização 

das aprendizagens. Em síntese, buscou tecer, entender e elucidar a rede de saberes presente nas 

manifestações culturais, assim como, proporcionar vivências com a cultura popular, 

especificamente aquelas de matriz afro-brasileiras, a fim de construir conhecimentos acerca dos 

seus códigos e símbolos, visando chegar ao entendimento étnico-cultural ali presente, 

contribuindo assim, para uma reflexão significativa sobre a questão étnico-racial. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Conscientemente ou não, os indivíduos e/ou grupos expressam em seus corpos aspectos 

de sua história e de sua cultura através das suas manifestações artísticas (ALVES, 2006). Desse 

modo, o Núcleo de Arte do Campus Natal Central vem apresentando uma proposta de ação 

cultural e educativa de acolhimento das expressões artístico-culturais que vêm contribuindo de 

forma expressiva na formação de produtores, apreciadores, conhecedores e, consequentemente, 

perpetuadores da identidade cultural dos seus educandos. 

Na Arte, o que está em questão é uma outra experiência do pensamento, fundada na 

potência do corpo sensível e desencadeadora de uma outra relação com o real. Tal experiência 

exige uma educação dos sentidos, que venha possibilitar a expansão dos modos de pensar a 

sociedade, a política, a linguagem, ou seja, o mundo. 

Esta pesquisa/ação justificou-se, dentre outros fatores, pela necessidade de estudos que 

contemplassem uma outra lógica de produção de conhecimento, em outras palavras, que não se 
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reduzissem à forma linear de transmissão de conteúdos pré-estabelecidos e aos padrões étnicos 

eurocêntricos, como ainda é predominante na realidade educacional brasileira. Em pleno século 

XXI, ainda é majoritário nas instituições de ensino um currículo que considera a supremacia de 

um grupo étnico em detrimento de outros. A arte, por sua vez, é considerada uma ferramenta 

extremamente eficaz para se promover o respeito e a legitimação dos valores presentes na 

pluralidade cultural desta                             nação (DANTAS, 2012). 

O presente projeto oportunizou espaços de discussão, produção e vivências em arte; 

criou espaços de aprendizagens a partir de oficinas/vivências - práticas e teóricas; estabeleceu 

o diálogo entre a comunidade interna e externa, por meio das apresentações artístico/culturais.   

Em suma, esta proposta trouxe à tona uma questão que tem sido bastante debatida no 

âmbito das teorias educacionais atuais – o reconhecimento da diversidade étnico cultural, ou 

seja, trouxe para dentro do espaço de educação a discussão sobre o respeito as singularidades 

presentes nesta vasta diversidade cultural brasileira. 

A metodologia foi dividida em duas etapas: iniciamos com o processo de revisão 

bibliográfica e busca por fontes que tratassem do tema Cultura Popular. Em seguida, a pesquisa 

foi afunilando para àquelas manifestações de matriz africanas e/ou afrobrasileiras. Nesta ação, 

especificamente, estudamos sobre o Maracatu. 

Dialeticamente a esse processo, percebeu-se a necessidade de buscar, nas fontes das 

manifestações, o estudo prático. Tal constatação é natural, considerando o quão passíveis de 

mudanças são, ao longo dos tempos, tais manifestações. O processo de observação prática se 

deu in locus, ou seja, através da observação direta em comunidades cultivadoras de tais 

manifestações, caracterizando assim uma extensão popular. 

Bourdieu (2007) nos diz que, a partir da apreciação de manifestações dançantes, 

podemos identificar questões referentes a identidades étnicos-culturais do grupo envolvido. 

Estes símbolos identitários são expressos nos movimentos, gestualidades e ritmos. Ali 

encontram-se expressos toda uma diversidade, multiplicidade e complexidade de estilos e 

modos de fazer que o identificam culturalmente. Isso se dá porque há saberes advindos do 

passado que são incorporados e esses podem ser renovados e emergidos de geração a geração.  

Portanto, paralelo aos estudos teóricos, realizamos uma apreciação sensível e 

participativo de momentos de danças (pesquisas e vivências/oficinas). A seguir, evidenciamos 

as fases da atividade de pesquisa: 

1.PESQUISA 

• Pesquisa histórico-cultural desta manifestação popular – Maracatu Rural (sua 
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função social, orígem, transformação no tempo e no devir). Sobre o ritmo, a 

música e a dança; 

2. VIVÊNCIA/OFICINAS 

• Visita in locus (visita às comunidades de origem para a oficina e 

complementação da pesquisa). Oficinas de dança/ritmo e percussão. 

3. PRODUTO/EXPOSIÇÃO/APRESENTAÇAO 

• Exposições fotográficas, vídeo documentário, mine-mostras de      danças. 

Figura 01: Visita ao Maracatu Rural Estrela Dourada – Aliança (Zona da Mata /PE) 

 

 
 

 

Fonte: Própria (2019). 

Fonte: Própria (2019). 

Figura 02: Oficina de percussão e rítmo 
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Figura 03: Editando o documentário 

 
Fonte: Própria (2019). 

 

CONCLUSÕES 

Apesar de ser um embrião e estar desenvolvendo suas primeiras atividades, o 

projeto já vem acumulando um sólido embasamento teórico acerca da temática em 

questão, obtido pelas pesquisas realizadas até o momento. Objetiva-se dar continuidade 

a estas ações, propagando, discutindo e realizando outras vivências e documentação de 

outras manifestações artísticas populares, bem como apresentar estes 

resultados/produtos em escolas municipais/estaduais (escolas públicas), cumprindo 

assim, o seu o objetivo inicial que é alcançar, de fato, a práxis, ou seja, conseguir aplicar 

todo o embasamento teórico acumulado, por meio da pesquisa, de forma prática, para 

mudar a realidade à volta. 

 

REFERÊNCIAS 

ALVES, T. Herdanças de corpos brincantes: os saberes da corporeidade em danças 

afro-brasileiras. Natal, RN: Editora da UFRN (EDUFRN) – Brasil, 2006. 

BOURDIEU, P. A escola conservadora: as desigualdades frente à escola e à 

cultura. Escritos de educação. In: A economia das trocas simbólicas. Maria 

Alice Nogueira e Afrânio Catani (orgs.). 9ª ed.- Petrópolis: RJ : Vozes, 2007. 

 

DANTAS, A. C. C.; COSTA, N. M. L. (orgs.). Projeto Político-Pedagógico do 

IFRN: uma construção coletiva: documento-base. Natal: Editora do IFRN, 

2012 

 

 

 

 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

    
 

    

ESCRITA DE TEXTOS EM E/LE EM ESPAÇOS DIGITAIS: PRODUÇÃO DE 

DICIONÁRIOS NO BOOK CREATOR  
          

FERNANDES, Luiza Helena Praxedes1 

            

INTRODUÇÃO 

Neste breve relato, apresentamos a experiência de produção escrita em Língua 

Espanhola como Língua Estrangeira (E/LE), realizada com os discentes do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN (IFRN), campus Apodi. Os alunos do 

terceiro ano de Agropecuária e do quarto ano de Biocombustíveis foram desafiados a 

produzir dicionários temáticos virtuais em Espanhol, com o vocabulário da linguagem 

usada nas redes sociais. Para a produção do dicionário, foi sugerido aos alunos utilizar a 

plataforma on-line de produção, edição e publicação de livros virtuais Book Creator, uma 

plataforma gratuita que permite criar livros em diferentes tamanhos e formatos, utilizando 

recursos de texto, imagens, áudio e vídeo no próprio site, assim como, adicionar arquivos 

diversos de outras fontes de armazenamento virtual. A plataforma é bastante intuitiva e 

possibilita ainda que compartilhemos nossas produções com outros colaboradores, o que 

facilita o trabalho em grupo, em tempo real. 

 O processo de escrita aconteceu nas aulas de Espanhol, durante o módulo 1, no 

primeiro semestre letivo de 2020, o qual se deu maioritariamente via ensino remoto2 em 

virtude da pandemia por COVID-19. Os dicionários foram o produto final do projeto 

fundamentado na metodologia de Aprendizagem Baseada em Projetos3 e teve a duração 

de 5 semanas de ensino remoto, com aulas síncronas e assíncronas nas turmas 

participantes da ação.  

O objetivo central da atividade de escrita foi a produção autoral e criativa de textos 

em E/LE, com diferentes modos de linguagem; motivando os discentes a irem mais além 

da condição de “consumidores de informação” até “produtores e enunciadores” de textos 

digitais (RIBEIRO, 2018).  

Portanto, era esperada dos alunos a produção de verbetes que definissem e/ou 

 
1 Mestra em Letras, professora de Espanhol no IFRN, Campus Apodi, luiza.praxedes@ifrn.edu.br. 
2 No campus Apodi, o ensino remoto iniciado em 2020, deu-se por meio de módulos compostos por 

momentos de aula síncronos e assíncronos. 
3 A ABP é uma metodologia de ensino que desenvolve o conhecimento de um tema a partir de uma questão 

ou problema, por meio de uma série de atividades de estudo e prática, que possibilitam resolver a 

problemática inicial e/ou atender os objetivos pretendidos com o projeto. 

http://luiza.praxedes@ifrn.edu.br
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explicassem em Espanhol o sentido das palavras selecionadas, expressões linguísticas e 

demais símbolos comunicativos usados em uma determinada rede social, utilizando 

recursos como textos verbais, áudio, vídeo, imagens, ícones e/ou outros modos da 

linguagem.  

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A proposta de produção escrita foi apresentada aos discentes na primeira aula 

síncrona, bem como os critérios de avaliação, as condições de produção, cronograma, 

contextualização do processo de escrita e ferramenta de produção escrita. A produção do 

dicionário aconteceu em equipes; a turma foi dividida em grupos de 5 e 6 componentes 

e, após a sugestão de nomes de redes sociais, foi realizado o sorteio do tema de cada 

dicionário.  

A escrita ocorreu de forma processual e foi realizada por meio de diversas 

atividades distribuídas nas fases de produção textual: planificação, textualização, revisão 

e reformulação (FERNÁNDEZ, 2012 apud CASSANY, 2008, p. 922-923), que se deram 

mediante momentos de aprendizagem síncronos e assíncronos.  

Na fase de planificação, “destinada a elaborar configurações mentais do escrito” 

(FERNÁNDEZ, 2012, p 14), cada equipe produziu um mapa mental com as 

características linguísticas da rede social sorteada como tema para o grupo, também 

fizeram pesquisas e elaboraram uma lista com os principais vocábulos predominantes 

nesse espaço virtual de comunicação. Além disso, foram realizadas discussões sobre 

temas, como globalização e anglicismos, com a participação de professoras de língua 

inglesa do campus. Esses debates foram essenciais para a compreensão dos discentes 

sobre a presença de línguas estrangeiras em meios digitais e para seleção do léxico para 

produção dos verbetes.  

Ainda na primeira fase, os alunos produziram um projeto de como seria o 

dicionário em termos de layout, capa, título, editora e elementos pré e pós-textuais, como 

apresentação do dicionário, informações sobre a rede social, tema do dicionário e 

referências de pesquisa. Nessa tarefa, o objetivo era proporcionar aos alunos o máximo 

de informações sobre a estrutura textual e tipos de dicionários e também, características 

e informações históricas sobre a rede social pesquisada pela equipe.  
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Dessa forma, os alunos planejaram o layout do dicionário em conformidade com 

as características básicas de um dicionário virtual, sua funcionalidade e, principalmente, 

as características linguísticas da rede social em foco na produção de cada equipe. Por 

exemplo, na rede social WhatsApp, os alunos identificaram como características 

linguísticas marcantes do aplicativo o envio de mensagens rápidas de texto em áudio e 

também por escrito, neste último por meio de abreviações gráficas. Dessa forma, 

produziram um dicionário de abreviaturas mais recorrentes utilizadas nessa rede social, 

com as suas respectivas definições em Língua Espanhola. Essa produção escrita 

possibilitou a reflexão sobre a proximidade entre linguagem oral e escrita informal, muito 

presentes nesses espaços de comunicação virtual, o que ocorre tanto em língua materna 

como em uma língua estrangeira. 

A fase seguinte foi a de textualização, que segundo Fernández (2012, p. 14) 

“compreende toda atividade linguística dedicada a preparar o produto escrito, tendo por 

base os dados elaborados na planificação”. Nessa fase os alunos fizeram a primeira 

produção dos verbetes do dicionário, por meio da escrita e posterior apresentação de um 

verbete modelo em seminário on-line. O modelo foi produzido a partir das características 

linguísticas da rede social de cada equipe, identificadas na fase de planificação. Foram 

realizadas uma série de atividades com os discentes sobre o gênero verbete, tais como a 

exploração da sua estrutura e dos seus diferentes tipos presentes em dicionários de 

idiomas, oportunizando a identificação dos elementos caracterizadores do gênero, assim 

como, os múltiplos recursos além da definição verbal de uma palavra em língua 

estrangeira, presentes nos dicionários virtuais de línguas estrangeiras.  

Zacharias (2016) parafraseando (Álvarez, 2001) menciona que, nos espaços 

digitais, o acesso aos dicionários e enciclopédias oportuniza ao leitor experiências de 

audição com a pronúncia de termos desconhecidos, leitura em tela ou ainda, ilustrações 

relacionadas às entradas desses manuais, ou seja, diferentes linguagens combinadas nos 

dicionários virtuais que potencializam a funcionalidade dos dicionários impressos. A 

partir disso, os discentes foram encorajados a produzirem verbetes com diferentes modos 

de linguagem, mais além da linguagem verbal, a depender da rede social e da proposta de 

dicionário de cada grupo.  

A elaboração do verbete modelo foi usada para produção dos demais verbetes do 
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dicionário no Book Creator. Nessa etapa da textualização, os discentes contaram com o 

suporte de um vídeo tutorial gravado pela professora da disciplina, com apresentação da 

plataforma e orientações para produção escrita nesse espaço, o que permitiu aos alunos 

não só conhecer a ferramenta, mas também saber como utilizá-la para criar diferentes 

tipos de textos, o que envolveu práticas como leitura, pesquisa, seleção de informações, 

escrita e gravação de áudio e/ou vídeo em Espanhol, edição e publicação dos textos 

produzidos de forma colaborativa com os demais colegas de equipe. Todas essas ações 

oportunizaram uma experiência significativa de ensino/aprendizagem do Espanhol, na 

qual os alunos não apenas utilizaram e exploraram dicionários já disponíveis, mas 

também, produziram seus próprios dicionários em Espanhol.  

Por fim, na etapa de revisão, os discentes tiveram a oportunidade de reavaliarem 

suas produções textuais, buscando melhorias a serem feitas posteriormente na fase de 

reformulação, na qual o texto é retomado e adequado às necessidades identificadas na 

revisão (FERNÁNDEZ, 2012). Poucos alunos apresentaram problemas com a estrutura 

do gênero verbete, na maioria dos casos, os problemas persistentes estiveram 

relacionados à ortografia e à pronúncia de vocábulos em Espanhol, os quais exigiriam 

mais tempo além do planejado. No entanto, foi notável a resistência de algumas equipes 

em reescrever/reeditar alguns textos. Em relação a essa postura, é provável que, para esses 

alunos, o processo de escrita encerra após a primeira produção, sendo cansativo ou 

desnecessário uma etapa de reescrita ou ainda, reedição dos textos digitais.  

A publicação dos dicionários só aconteceu após o fim do semestre letivo, também 

por motivos de tempo do projeto e deu-se via classroom da turma, com intuito dos alunos 

conhecerem as produções uns dos outros. No entanto, em uma próxima edição da 

atividade, talvez fosse mais oportuno para aprendizagem, realizar atividades práticas, nas 

quais os discentes produtores avaliem e também utilizem em tarefas específicas, os 

materiais produzidos pelos demais colegas. 

 

CONCLUSÕES 

Em resumo, a experiência com a atividade aqui relatada possibilitou o 

ensino/aprendizagem da escrita em Espanhol em espaços digitais, em conjunto com a 

prática de outras habilidades em E/LE, como a leitura e a oralidade aplicada a contextos 
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de uso real do idioma, por exemplo, o uso de línguas estrangeiras nas redes socias e nos 

dicionários. Em relação a este último, os alunos puderam perceber ainda a importância 

dos dicionários para aprendizagem de um idioma e praticarem a produção autoral de 

textos criativos de forma colaborativa, principalmente, em tempos de ensino não 

presencial.  
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TEMPOS DE PANDEMIA: A EXPERIÊNCIA DO ENSINO REMOTO E USO 

DAS TICS NO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 
          

Iany Renata Arrais
4
; 

            

INTRODUÇÃO 

Com a Revolução Industrial, vieram as máquinas; os novos meios de transportes, 

como os veículos; as novas produções de energia elétrica, térmica, atômica, eólica, solar, 

bem como outros equipamentos que serviram para o desenvolvimento do progresso 

notado nos dias de hoje, por meio dos quais, a cada dia, a tecnologia determina a forma 

de viver do homem contemporâneo (COSTA, 2013). Dessa forma, podemos afirmar que 

a tecnologia está a nossa volta e que ela faz parte do nosso dia a dia.  

Nessa perspectiva, as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) 

invadiram nosso cotidiano, transformando nossas vidas, pensamentos, interações, nos 

mantendo informados e facilitando nossa comunicação, redefinindo padrões de 

comportamento e transformando conceitos. Entretanto, o uso desses instrumentos no 

ambito escolar ainda desperta insegurança, medo e inquietação por parte de vários 

professores. Sendo assim, conforme Costa (2013), faz-se relevante a formação dos 

professores no uso de tais recursos tecnológicos, para que possam tanto atuar em sala de 

aula, valendo-se das várias metodologias existentes, assim como assumir a prática comum 

das interações via TICs.  

Diante desse cenário, faz-se necessário transformar o olhar dos educadores para a 

tecnologia, numa perspectiva lúdica, atrativa, benéfica e inovadora. Dismistificar a ideia 

da escola como um “desmancha-prazeres”, ou seja, tudo o que as crianças gostam, a 

escola detesta, questiona ou modifica. Consequentemente, eliminando os prazeres dos 

estudantes. 

Contudo, devido a pandemia do coronavírus (COVID-19), o sistema educacional 

precisou se reinventar para dar continuidade a escolarização dos estudantes e um dos 

principais obstaculos a serem enfretados foi o distanciamento social. Ou seja, de repente, 

nos deparamos com a impossibilidade do ensino presencial. Durante esse momento, 

vimos a utilização das novas tecnologias como alternativas no processo ensino-

 
4 Especialização em Ensino da Língua Portuguesa e Matemática em Uma Perspectiva Transdisciplinar, 

IFRN, Email: ianyarrais11@gmail.com 
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aprendizagem de nossos alunos. 

À vista disso, nota-se um período bastante conturbado para os profissionais da 

educação, já que as TICs estavam adentrando de maneira gradativa nos espaços escolares. 

Apesar de diversos estudos positivos tenham sifo realizados quanto ao uso desses 

recursos, repetinamente, a tecnologia tornou-se a única solução possível. Entretanto, é 

evidente as dúvidas que surgiram em relação à utilização de determinados aparelhos 

eletrônicos, sites, programas, etc. Afinal, o sistema educacional não estava organizado 

para essa demanda totalmente online. Conforme Tori (2010, p. 28), “os educadores e os 

próprios alunos estão descobrindo que os recursos virtuais podem ser um excelente 

suporte as atividades”. 

Por fim, este trabalho objetiva relatar uma experiência em educação à distância, 

devido à pandemia da COVID-19, com o uso de ambientes virtuais de aprendizagem 

(AVAs), do Google Sala de Aula e Google Meet, com alunos do 4º ano do Ensino 

Fundamental I em uma escola privada, localizada na cidade de Natal-RN. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Primeiramente, para começarmos a planejar as aulas a distância, tivemos um 

treinamento com a Foreducation EdTech, um curso remoto de Estratégias para o uso do 

Google Meet, Google Agenda e Google Classroom, as principais ferramentas que 

usaríamos para dar continuidade as aulas. Vale salientar que essas plataformas foram 

indicadas e disponibilizadas pela instituição de ensino. 

As aulas à distância respeitaram a duração das aulas (45 minutos), o horário e as 

disciplinas dos alunos e dos professores, em concordância com as aulas presenciais. A 

respeito da chamada, foi realizada uma nos primeiros 15 minutos e outra, no final da aula, 

nos últimos 15 minutos.  

No primeiro momento, no início da aula, com duração de 10 a 15 min, 

começavamos a aula com uma música de interesse dos alunos (com o objetivo de acolhê-

los e reduzir sentimentos de ansiedade e desconforto). Logo em seguida, mostrávamos a 

rotina do dia, ou seja, o que seria trabalhado durante a aula.  

Posteriormente, no segundo momento, começavamos a aula com uma leitura 

interativa, o livro que trabalhávamos estava anexado no AVA Moodle da turma (Google 
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Classroom). Essa leitura acontecia da seguinte forma: a professora apresentava o livro no 

Meet e, a medida que ia lendo, os alunos, que se sentissem a vontade, poderiam continuar. 

Após esse momento, o livro poderia ser retomado quantas vezes fosse necessário.  

O terceiro momento estava destinado à atividade de fixação e/ou escrita, 

possibilitando a realização das atividades de avaliação formativa (exercício que ocorre 

durante os processos de ensino-aprendizagem) para possibilitar ao professor acompanhar 

o desenvolvimento dos estudantes. 

Para os encontros síncronos acontecerem de maneira segura, utilizamos o Google 

Meet, ferramenta de videoconferência multiplataforma. A decisão foi influenciada por 

dois motivos, primeiro pelo fato da instituição ser parceira do Google Educação, de tal 

maneira que todos os professores já desfrutavam de um e-mail institucional; bem como 

por questões de segurança, já que, no Google Meet, é possível autorizar que apenas 

usuários com determinados e-mails acessem a reunião, o momento online, a sala de aula 

virtual.  

Dessa forma, a coordenação pedagógica comunicou aos pais e/ou responsáveis 

que, conforme os horários das aulas presenciais, professores e alunos iriam se encontrar 

de maneira virtual através dessa plataforma. 

Ademais, o AVA utilizado foi o Google Classroom, sendo assim, para cada 

disciplina, criou-se uma turma, com o propósito de não misturar os materiais anexados. 

Por exemplo, História, Geografia, Língua Portuguesa, cada disciplina tinha o seu 

ambiente virtual, com isso, facilitava a organização dos materiais e a procura de algum 

recurso por parte do aluno. 

Outrossim, e não menos importante, o ambiente virtual de aprendizagem foi 

utilizado para reunir não somente todas as informações necessárias para o momento, 

como também os materiais em PDF, os mapas mentais, os links para submissão de 

atividades e avaliações, o acesso a jogos pedagógicos. Além disso, os estudantes puderam 

postar suas dúvidas após o momento síncrono, ou seja, de forma assíncrona (não ocorre 

em tempo real). 

Por fim, utilizamos diversas ferramentas online para elaboração de atividades de 

fixação, por exemplo, Kahoot, Google Formulários, Wordwall, Canva, Wheel of Names, 

Google Apresentações, Obama e o GoConqr. 
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CONCLUSÕES 

Com o objetivo de relatar uma experiência das aulas a distância com estudantes 

do Ensino Fundamental I, devido à pandemia da COVID-19, relatamos como foi a 

organização dessas aulas, por exemplo, a sequência didática e quais ferramentas foram 

utilizadas nesse processo. 

A experiência foi de grande valor, pois muitas dessas ferramentas digitais podem 

ser introduzidas também no modelo presencial, deixando as atividades mais divertidas e 

interessantes aos olhares dos alunos. Além disso, a vivência rompeu algumas barreiras, 

como a insegurança de introduzir ferramentas tecnológicas no ambiente educacional. 

Ademais, o AVA tornou-se uma nova forma de acompanharmos o 

desenvolvimento dos alunos. Nunes (2019) chama a atenção para o fato de que é 

imprescindível munir os educadores de conhecimento não só sobre como utilizar as 

TDICs, mas também sobre como e por que utilizá-las. O AVA, por exemplo, não foi 

utilizado apenas para reunir materiais, mas também como um espaço de proximidade 

entre professor-aluno nesse período tão difícil. 

Por fim, é importante destacar que o momento que estamos passando fez o 

professor se reinventar diversas vezes, sendo assim, assumir novas profissões, por 

exemplo, youtuber. Houve momentos de muitas dificuldades, angústias e, até mesmo, 

uma certa “vontade de desistir” que, todavia, foram esquecidas ao entrar em sala, 

momento em que os estudantes nos presentearam com milhares de motivos para 

continuar. 
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O ENSINO DO ESPANHOL EM UM CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR 

COMUNITÁRIO: RELATANDO EXPERIÊNCIAS, CONSTRUINDO 

VIVÊNCIAS. 
          

Heloisa Patricia Besson Morgan5; Jessica Paula Vescovi6 

            

INTRODUÇÃO 

Quando se considera o contexto pandêmico vivenciado e, em especial, a 

necessidade de se compreender o mundo e interpretá-lo, o trabalho com a linguagem é de 

considerável relevância, afinal, conforme pontua Rinaldi e Reali (2008, p. 110), “a 

linguagem é um instrumento fundamental na orientação da ação, na construção do 

conhecimento, na constituição do pensamento e na organização das experiências”. Assim, 

este relato de experiência é sobre o trabalho com a linguagem em ambiente virtual de 

ensino.  

Com isso em vista e tendo como objetivo evidenciar a forma como diferentes 

conteúdos foram abordados na disciplina de espanhol, esse trabalho, situado em um 

momento crítico para a sociedade e para a educação em que as aulas são ministradas de 

modo remoto, devido ao COVID-19, por meio do Google Meet, no ano de 2020, versa 

sobre diferentes experiências tidas no Cursinho Pré-vestibular Comunitário da UFPR 

(PREVEC), composto por alunos e professores da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) e de outras instituições, os quais trabalham de forma voluntária em prol da 

democratização da educação pública e de qualidade.  

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Caracterizado como um projeto de extensão, cujo escopo está em colaborar para 

a constituição de uma sociedade mais crítica e reflexiva, de modo que a Universidade 

ultrapasse seus muros, construa pontes e contribua para essa formação, aprendendo, 

também, com aquilo que a sociedade tem a oferecer (SOUSA, 2000; 

SCHEIDEMANTEL, 2010), o PREVEC configura-se em um cursinho pré-vestibular 

idealizado e iniciado em 2016, que conta com participação de docentes, usualmente 

licenciandos, das mais variadas áreas do conhecimento, e que intenta promover 

 
5 Medicina Veterinária, UFPR, helo__morgan@hotmail.com 
6 Letras, IFPR,  jessicavescovi1@gmail.com 
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discussões acerca de temáticas cobradas no vestibular da UFPR e no Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), tomando por base uma didática mais interativa, com foco no 

vestibular e no ENEM, mas que não se limite apenas a ele, de modo que sempre se busca 

trazer os conteúdos de maneira mais leve e interativa para os alunos. Dentre os 

componentes ofertados no PREVEC, encontram-se aulas de Espanhol, as quais são 

ministradas na intenção de contribuir para uma formação significativa do estudante. 

Presencialmente, já é desafiador prender a atenção de um aluno de 16/17 anos no 

espanhol. Nesse último ano, esse desafio foi intensificado ainda mais com as aulas 

remotas, mesmo que, segundo Rothen, Nóbrega e Oliveira (2020), a sala virtual tenha a 

possibilidade do contato on-line por voz e imagem, ainda assim é exigido do estudante 

mais autonomia e responsabilidade. Face ao exposto, considera-se que a aproximação do 

docente com os discentes pode se dar por meio de atividades que visem ainda mais a 

interação e, quiçá, posicionamentos dos estudantes. Nesse sentido, foram apresentadas 

oportunidades existentes para quem tem conhecimento em uma língua a mais do que a 

língua materna. Por meio da elaboração de slides com fotos, foi apresentado aos alunos 

as experiências, as trocas culturais e as oportunidades já vividas pela professora, assim 

como no decorrer das aulas foi comentado sobre a existência de programas de bolsas, 

intercâmbios e voluntariados que os alunos poderiam vir a concorrer, de modo a 

incentivá-los a ter um contato ainda maior com a língua estrangeira, visto que, de acordo 

com Cabo (2010, p. 4), “saber línguas significa possuir um poderoso meio de 

desenvolvimento pessoal, de integração social, de aquisição cultural e de comunicação”, 

dando mais propósito aos alunos e, consequentemente, às aulas. 

No decorrer do projeto, foram lecionadas 9 aulas de espanhol. Na primeira aula, 

foi enviado um pequeno questionário em português e um pequeno texto acompanhado de 

algumas perguntas em espanhol, para que os alunos traduzissem e respondessem com o 

intuito de saber qual o nível de espanhol deles, o que ajudou muito no decorrer das aulas, 

pois a diferença no nível de compreensão da língua entre os alunos é um dos grandes 

empecilhos ao lecionar línguas estrangeiras. As atividades mostraram que havia alunos 

que compreendiam apenas as palavras que são iguais no português e no espanhol, alunos 

intermediários e também poucos que tinham uma boa compreensão do idioma de modo a 

conseguir traduzir e interpretar um texto.  
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Figura 01: Levantamento da compreensão dos estudantes frente o espanhol. 

 

Fonte: Própria (2021). 

Com base nesses dados, tendo em vista que a grande maioria tinha pouca 

compreensão do idioma, as aulas foram iniciadas com os slides e as falas em português. 

Com o tempo, foi adicionando-se algumas palavras em espanhol, assim como os 

exemplos e exercícios eram traduzidos pela professora no começo e depois a tradução 

ficou mais por conta dos alunos. 

Além do explicitado, é importante evidenciar que foi criada a rádio PREVEC, a 

qual tem o intuito de tocar músicas antes das aulas e descontrair o clima com os alunos, 

voltando o momento de descontração para as aulas de espanhol. Na maioria das vezes, as 

músicas tocadas eram no respectivo idioma, para que os alunos se familiarizassem com 

os sons. Com vista a um ensino ainda mais significativo, que vise compartilhar a língua 

espanhola de maneira mais leve e descontraída no decorrer das aulas, eram indicadas 

músicas, séries e filmes espanhóis, para que, com técnicas de aprendizagem (as quais 

serão aprofundadas no próximo ciclo do cursinho) e aplicativos de idiomas, como o 

Duolingo, os alunos estudassem traduzindo e se familiarizassem com a escuta e a 

gramática e, assim, aprendessem a estudar e estar em contato com o idioma mesmo fora 

do horário das aulas on-line, pois, como conclui Cabo (2010, p. VI), “a aquisição de uma 

língua estrangeira é um processo complexo tal como a linguagem humana, que é 

necessário ensinar o aluno a aprender a aprender”. 
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Não obstante, é mister destacar que datas comemorativas são comumente 

celebradas no projeto e não foi diferente com o dia dos mortos, com direito à fantasia. A 

didática foi passar em aula o trailer do filme originalmente em espanhol, chamado 

“Coco”, conhecido no português como “Viva, a vida é uma festa” e enviar um formulário 

on-line com perguntas, acerca do tema, para que respondessem. Ainda em relação ao 

filme, foi retirado uma música e cantada em aula, com a participação de uma aluna no 

violão. O contato dos alunos com atividades de cunho cultural é de suma importância, 

pois, como fica claro no levantamento realizado por Oliveira (2016), a principal 

habilidade exigida no ENEM é a compreensão leitora e todas as provas apresentam 

questões de concepção leitora que vão além da concepção linguística (leitura das linhas), 

abrangendo assim a concepção psicolinguística (leitura entrelinhas) e a sociocultural 

(leitura por detrás das linhas), sendo que, por meio da exibição de filmes, as habilidades 

supracitadas são amplamente contempladas. 

 

CONCLUSÕES 

O nível de compreensão dos alunos, que selecionam o espanhol como língua 

estrangeira nos vestibulares, deixa claro a existência da falsa noção de facilidade do 

idioma. Com isso fica nítida a necessidade de atividades didáticas mais interativas e 

descontraídas que tragam à tona não apenas a tradução das palavras, mas também um 

amplo espectro sociocultural dos países que têm como idioma o espanhol. A continuidade 

do PREVEC, de modo remoto, possibilitou que o acesso à educação gratuita e de 

qualidade a nível pré-vestibular chegasse a mais brasileiros com tamanha diversidade, e 

que não apenas os alunos, mas também os professores, ganhassem uma imensa bagagem 

intelectual e cultural. 
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AUXÍLIOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO CONTEXTO DE 

ENSINO REMOTO E OS DESAFIOS PARA O SERVIÇO SOCIAL.  
          

Aline Muras de Oliveira Pino7; Andréia Lucena de Góis Nascimento8       
      

INTRODUÇÃO 

O Brasil vivencia atualmente uma tríplice crise. Além do colapso sanitário, a tríade 

é também composta por instabilidade política e estagnação econômica. Essa confluência 

exarceba os traços mais perversos das desigualdades históricas que fazem parte da 

sociedade capitalista dependente brasileira.  

Constitui ainda essa conjuntura a expropriação dos direitos sociais arduamente 

conquistado pela classe trabalhadora e que têm sido alvos de contantes contrarreformas, 

precarização e desfinaciamento por parte do Estado. Dentre esses direitos destaca-se aqui 

o direito à educação que diante da materialização do teto de despesas instituído pela 

Emenda Constitucional 95, vem sofrendo com cortes e a escassez de recursos, os quais 

desaguam também nas ações de assistência estudantil, importantes estratégias que 

asseguram as condições de acesso e permanência dos(as) estudantes filhos e filhas da 

classe trabalhadora. 

Há um ano o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN), em 17 de março 2020, suspendeu suas atividades acadêmicas e 

administrativas presenciais em função de uma pandemia declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS)9 da COVID-1910, que instaurou no mundo e especialmente no 

Brasil uma crise sanitária e social sem precedentes. 

Como consequência desse contexto e diante da recomendação de “distanciamento 

social”, as instituições educacionais tiveram que paralisar a atividades e dar continuidade 

ao funcionamento das tarefas administrativas na modalidade de trabalho “remoto”. Da 

mesma forma, o Ministério da Educação reconheceu a possibilidade de adoção do ensino 

remoto emergencial como alternativa para a suspensão das atividades acadêmicas. Foram 

 
7 Mestra em Serviço Social e Direitos Sociais, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 

alinemuraspino@gmail.com 
8 Mestra em Serviço Social e Direitos Sociais pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), andreialucena1@hotmail.com 
9 Declaração anunciada em 11 de março 2020. 
10 A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um 

espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. (MINISTÉRIO DA SAÚDE. < 

https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca>) 
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e ainda são muitos desafios nesse insólito cenário, complexificados pelo processo de 

intervenção amargado pela instituição no período compreendido entre 20 de abril e 21 de 

dezembro o IFRN. 

O presente relato tem por finalidade explanar as adversidades enfrentadas pela 

equipe de assistentes sociais do IFRN na circunstância de estabelecer auxílios e ações 

emergenciais para minimizar os impactos sofridos pelos(as) estudantes na conjuntura de 

alteração da modalidade presencial para o ensino remoto emergencial. 

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Em meados de setembro o Ministério Público Federal outorgou prazo para que o 

Instituto retomasse às aulas na modalidade de “ensino remoto”. Logo, em 05 de outubro 

as atividades acadêmicas foram reassumidas no formato on line. Consequentemente, foi 

requisitado da assistência estudantil, mais particularmente à equipe de assistentes sociais, 

execução de providências quanto a viabilidade dos recursos necessários a conceder 

condições de acompanhamento das atividades pelos(as) estudantes em situação de 

vulnerabilidade social e econômica. 

Mesmo compreendendo que a modalidade de ensino remoto traria entraves as 

possibilidades de permanência dos(das) discentes, que além de não disporem de 

condições de acesso a serviços de saúde, habitação, alimentação, tão pouco reuniam 

recursos para possuírem dispositivos digitais que oportunizassem o acompanhamento das 

atividades acadêmicas de forma síncrona e assíncrona, o grupo executou, por meio de 

edital, os Auxílios e Ações Emergenciais de Assistência Estudantil no Contexto de Ensino 

Remoto. 

Para uma maior compreensão acerca da complexidade que envolve esse processo, 

é preciso destacar que de acordo com o Decreto 7.234/20 (Regulamenta a Política 

Nacional de Assistência Estudantil) devem ser considerados como público-alvo para as 

ações voltadas a promoção de condições de acesso e permanência, os(as) estudantes com 

renda per capita de até 1 ½ salário mínimo. No caso dos(as) discentes do IFRN, mais de 

90%11 de todo o corpo discente se enquadram como público prioritário para a assistência 

estudantil. 

 
11 Percentual retirado de relatório emitido no Sistema Unificado de Adminstração Pública (SUAP) do IFRN. 
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Elaboramos coletivamente em comissão mista (assistentes sociais e conselheiros(as) do 

Conselho Superior - CONSUP) uma minuta de Resolução para regulamentar a concessão de 

auxílios emergenciais, no entanto, frente as correlações de forças que se estabeleceram na 

instituição e diante do cenário de intervenção, ela não chegou a ser votada no CONSUP e sim 

publicada ad referendum. Assim foi implementada a Resolução 41/2020 - CONSUP/IFRN, que 

regulamentou os Auxílios e Ações Emergenciais de Assistência Estudantil no contexto do Ensino 

Remoto no âmbito do IFRN. 

Posteriormente o grupo de assistentes sociais concluiu o Edital de Referência, conforme 

estabelecido na Resolução 41/2020, tanto quanto elaborou o rol de demandas a serem 

apresentadas a Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DIGTI). Um edital que se 

diferenciava dos anteriores, seja pela simplificação dos documentos a serem apresentados pelos 

alunos durante o processo de inscrições, como também, pela facilitação do preenchimento das 

informações concernentes a realidade do discente no Sistema Unificado da Administração Pública 

(SUAP). Tudo para garantir que os(as) estudantes tivessem minimizados os contratempos para 

realização da inscrição, o objetivo do grupo era assegurar às condições de acesso ao direito à 

educação. 

Não obstante, o edital foi inteiramente alterado e quando publicado pelos campi estava 

totalmente divergente do anteriormente produzido pela categoria de assistentes sociais do IFRN, 

apresentando, na perspetiva do serviço social, requisitos de difícil cumprimento por parte do corpo 

discente, sobretudo, nas contingências de um contexto pandêmico. Como por exemplo, a 

solicitação para apresentar como documentação “orçamento” para pleitear o auxílio para 

aquisição de serviço de internet. O que após a realização do processo seletivo pudemos constatar 

que impossibilitou o acesso de muitos(as) estudantes a essa modalidade de auxílio, tornado o 

processo de seleção muitos mais excludentes e negando acesso às condições mínimas para o 

acompanhamento das aulas no formato remoto. Como podemos verificar na tabela abaixo, com 

os quantitativos de inscrições e deferimentos: 

 

Tabela 01: Inscritos(as) para os auxílios e deferimentos pelo serviço social. 

Modalidade 
Inscrições  

(todos os campi do ifrn) 
Deferimentos 

Porcentagem de 

deferimentos 

Auxílio Serviço de 

Internet 

4145 2437 58,8% 

Auxílio para 

aquisição de 

dispositivo eletrônico 

8886 6639 74,7% 

Auxílio Material 

Didático Pedagógico 

610 49 8,0% 
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Fonte: Sistema Unificado da Administração Pública (SUAP – IFRN) 

 

Como resultante desse processo atropelado de alteração do edital, anteriormente 

elaborado pelo grupo de assistentes socais e alterado sem consulta e aprovação dessa 

categoria, alguns campi tiveram, ao final do processo de seleção para os auxílios, “sobra” 

de vagas nas modalidades de aquisição de equipamento e contratação de serviço de 

internet. Como pensar em vagas ociosas em um contexto no qual mais de 90% dos 

estudantes possuem renda per capita de até 1 salário mínimo e ½ e nesse ínterim devem 

ser prioridade para as ações de assistência estudantil? Será que essas vagas não foram 

preenchidas logo porque o processo de seleção foi regido por um instrumento que se 

preocupou mais com a burocratização, do que em garantir o acesso aos estudantes? 

 

CONCLUSÕES 

À guisa de conclusão, é necessário apontar que o contexto de ensino remoto 

emergencial, por si só, já se caracteriza como um limitador para a permanência dos(as) 

estudantes que, a priori, haviam feito seus processos seletivos para ingressar no IFRN e 

cursar cursos presenciais. Associado a dificuldade de adaptação para a nova forma de 

estudar, agora com uma maior necessidade de autonomia do(a) estudante, o processo de 

seleção para os auxílios destinados a minimizar as barreiras materiais desse processo, 

parece ter prezado mais pela burocratização, que pela garantia de condições de acesso às 

aulas remotas. 

Em tempos de pandemia, com recrudescimento do desemprego e aumento da 

miséria, o acesso à educação deve ser defendido por todos e todas que são profissionais 

da educação, sejam técnicos administrativos ou docentes, o momento pede zelo pelo 

direito à educação e compromisso com a função social do IFRN, o que pode requerer de 

alguns e em alguns momentos a abertura de exceções, a construção de alternativas ainda 

não tentadas, até porque essa é a primeira pandemia que o IFRN vivencia, ou seja, o que 

se deixar claro é que um contexto de esgarçamento das condições básicas de 

sobrevivência, pede que a instituição siga por caminhos diferentes, saia do padrão 

burocratizado que era necessário, mas em outro contexto, não em uma pandemia. 
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RESSIGNIFICANDO A MINHA SALA: RELATO SOBRE O 

DESENVOLVIMENTO DA DISCIPLINA DE HISTÓRIA II POR MEIO DO 

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 
          

Pedro Filipe Barros Oliveira12 

            

INTRODUÇÃO 

O atual contexto pandêmico vivenciado nos força a realizar mudanças repentinas 

que por vezes nos tiramm da nossa zona de conforto causando um sentimento de 

impotência frente a nova realidade vivida. O desconhecido às vezes assusta.  

A pandemia da Covid-19 nos impôs um desafio: como manter o processo de 

ensino/aprendizagem à distância? Sabemos que a Educação a distância (EaD) é uma 

modalidade de ensino consolidada, mas não era EaD o que passaríamos a fazer, pois esta, 

possui teoria e metodologias próprias que em virtude do caráter emergencial não tivemos 

tempo para nos apropriar. Sendo assim, cada docente precisou se reinventar e descobrir 

como se adaptar a esse novo fazer docente.  

O relato desenvolvido a seguir é fruto de uma experiência vivenciada em uma 

turma de 3º ano do ensino integrado, na qual foi lecionada a disciplina de História. A 

partir da experiência vivenciada com essa turma realizaremos um breve estudo de caso, 

objetivando contruibuir com as discussões a respeito do processo de ensino/aprendizagem 

em tempo de pandemia. Vale ressaltar que esse relato não possui caráter conclusivo, mas 

sim, reflexivo. 

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Esse relato foi produzido a partir das experiências vivenciadas em uma instituição 

de ensino federal que optou pelo Ensino Remoto Emergencial (ERE) como método de 

ensino a ser usada enquanto não houver biossegurança para o retorno presencial. Como 

modelo foi adotada a divisão da carga horária em encontros síncronos e assíncronos, 

sendo o primeiro um encontro online com horário pré-definido e o segundo um momento 

que deveria ser gerenciado pelos discentes no qual não era necessário estar conectado 

 
12 Licenciado e Mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor substituto 

do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, lotado no campus João Câmara, e-mail: 

barrosfilipe07@gmail.com   
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com os colegas e professores.  

Antes de passarmos ao relato de experiência, cabe aqui abrir um breve parêntese 

para explicar a diferença entre o ensino remoto emergencial e a educação a distância. O 

primeiro caso como o próprio nome já sugere se trata de uma medida emergencial que foi 

autorizada pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) com o objetivo de mitigar os 

efeitos da pandemia sobre o processo de ensino/aprendizagem. No ensino remoto 

emergencial, as aulas presenciais são virtualizadas, não contando com um ambiente 

virtual de aprendizagem (AVA) específico e tão pouco com metodologias desenvolvidas 

para essa modalidade. Diferentemente do ERE a EaD é uma forma de ensino que 

possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente 

organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente 

ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de comunicação (SANCHEZ, 2005). 

Ou seja, enquanto no primeiro a palavra de ordem é adaptação, no seguundo temos 

metodologias, AVA’s adequados e uma equipe multidisciplinar capacitada, focada no 

sucesso do processo.  

Realizada essa breve digressão sobre as diferenças entre o método testado nesse 

relato e a EaD, fica mais simples a tarefa de explicar o porquê do título falar em uma 

ressignificação dos espaços nos quais se desenvolveram as atividades de 

ensino/aprendizagem. Nesse caso, a ideia de ressignificar a sala possui dupla significação: 

me refiro tanto a sala de estar residencial, quanto a sala de aula, nesse relato um espaço 

virtual. A sala de estar, doravante espaço de convivência fugaz e de passagem, foi 

ressignificada e se transformou em um lugar de ensino e aprendizagem, itens de 

decoração abriram espaço para a inserção de livros, canetas, fones de ouvido, notebook e 

todos os aparatos necessários para o ensino remoto. Em outro sentido a sala de aula 

também precisou passar por um processo de ressignificação: afinal como continuar igual 

quando tudo é diferente? Mas, o que significa ressignificar? Em uma busca simples no 

Google encontramos várias definições, contudo a que melhor se encaixa a esse relato é a 

ideia de atribuir novos sentidos. O ERE foi responsável por atribuir novos sentidos aos 

espaços privados dos docentes e discentes, no caso desse relato a sala se fez sala.  

 A ideia de espaço e lugar está sendo trabalhada nesse texto tendo como 

referencial a geografia humanista de Yu Fu Tuan (1983), para o qual o lugar é diferente 
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do espaço, sendo o primeiro uma transformação do segundo. De acordo com Fu Tuan 

lugar é uma área que foi apropriada afetivamente, transformando um espaço indiferente 

em lugar, o que por sua vez implica na relação com o tempo de significação deste espaço 

em lugar. "O lugar é um mundo de significado organizado." (TUAN, 1983, p. 198). O 

processo de ressignificação pelo qual a sala de estar passou, conferiu a ela, o status de 

lugar, um lugar de trocas, de afetos e de aprendizagem.  

Os primeiros encontros com os alunos foram repletos de tensão e preocupações: 

“será que a iluminação está boa? E os ruídos vão atrapalhar muito o processo? E se a 

cachorra latir?” Acredito que essas preocupações ocuparam e continuam a ocupar a mente 

de boa parte dos docentes e discentes inseridos nesse novo contexto de ensino. Só quando 

percebemos que todos esses problemas são comuns em uma sala, tanto de casa, quanto 

de aula é que compreendemos que não é isso que precisava ser modificado, mas sim o 

processo de ensino/aprendizegem.  

As principais preocupações dos docentes que tiveram que lidar com o ensino 

remoto emergencial, modelo adotado pela maioria das instituições de ensino do Brasil13, 

era como trazer a sala de aula para dentro dos nossos lares? Como manter nossos alunos 

engajados? Não havia (e acreditamos que ainda não há) resposta pronta para essas 

indagações. Se fez necessário testar, aprender com o que não deu certo e mais do que 

nunca: mudar, se reinventar e ressignificar os espaços e sentidos.  

Os primeiros encontros síncronos com a turma em estudo não foram satisfatórios. 

Entendemos que a estratégia de tentar reproduzir as aulas presenciais de forma remota foi 

uma escolha equivocada. Foram várias tentativas até conseguir achar um modelo que se 

encaixasse de forma adequada ao ensino remoto no contexto específico da turma em 

questão.  

Uma das principais dificuldades foi conseguir que os discentes sentissem o desejo 

de interagir durante os encontros síncronos, os primeiros foram quase que verdadeiros 

monólogos. Diante dessa frustração entendemos que era preciso incentivá-los a se 

transformarem realmente em protagonistas do processo.  

Como docentes a pesquisa faz parte do nosso métier, sendo a pesquisa sobre novas 

 
13 Por se tratar de algo novo, não conseguimos encontrar dados referentes ao número de instituições no 

Brasil que adotaram esse método de ensino. Sendo assim, nossa afirmação parte de uma percepção a partir 

da realidade atual.  
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metodologias de ensino algo usual no cotidiano do professor. Por meio de estudos tivemos 

acesso a artigos sobre a metodologia da sala de aula invertida14, porém não o suficiente 

para despertar interesse real em sua aplicação. Contudo, diante da situação vimos a 

relevência do tema e a necessidade de realizar novas leituras, pois, compreendemos que 

com algumas adaptações essa metodologia nos seria útil, afinal quase tudo já estava 

invertido.  

A divisão da carga horária entre momentos síncronos e assíncronos contribuiu 

significativamente para o êxito da experiência. Uma das reclamações recorrentes dos 

discentes era sobre a quantidade de atividades passadas semanalmente para eles, quando 

foram informados de que a aplicação da metodologia resultaria em duas semanas sem 

atividades específicas a serem desenvolvidas, logo houve empolgação.  

O processo se desenvolveu em etapas: em um primeiro momento os alunos 

deveriam escolher uma temática dentro das opções ofertadas; posteriormente deveriam 

elaborar uma pesquisa ampla – nesta etapa é interessante que o professor disponibilize 

indicações de sites, canais no Youtube, artigos e materiais didático em geral; feita a 

pesquisa, os alunos deveriam produzir um material – não houve uma limitação sobre o 

tipo da produção, desque que ela fosse adequada a proposta; a culminância se daria com 

a apresentação dos materiais durante dois encontros síncronos. Como dito anteriormente, 

o método da sala de aula invertida foi aplicado com algumas adaptações, no entanto, o 

essencial da metodologia que é o protagonismo assumido pelos alunos no processo de 

construção do seu conhecimento e o espaço da sala sendo utilizado para compartilhar 

conhecimentos previamente construídos foram mantidos.  

A experiência resultou em dois encontros síncronos nos quais o papel do docente 

foi de mediador, enquanto que os discentes assumiram o protagonismo apresentando suas 

pesquisas e produções. Um ponto alto da experiência foi a diversidade de materiais 

produzidos, tivemos desde vídeos com paródias, mapas mentais, pesquisa bibliográfica 

chegando até a produção de um artigo. Um último ponto de destaque é que nesses 

 
14 Neste modelo as instruções dos conteúdos se realizam fora da sala de aula por meio de vídeos-aula, 
leituras e outras mídias, sendo o tempo de sala de aula liberado para realização de atividades ativas, nas 
quais os alunos praticam e desenvolvem o que aprenderam com o auxílio e supervisão do professor 
(DATIG e RUSWICK, 2013). 
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encontros, os alunos apareceram, seja nos vídeos produzidos ou ligando a câmera para 

realizar as apresentações – é sabido que nesse contexto de ensino remoto há uma 

resistência dos discentes em ligar suas câmeras, por motivos diversos que não 

problematizaremos aqui, esse ato de se mostrar ao vivo ou por meio de vídeos e realizar 

aprensentações orais humanizou muito os nossos dois encontros. A frieza dos avatares e 

reprodução estáticas de rostos, foi substituída por sorrisos largos, vozes com diferentes 

entonações e a sensação de que finalmente a sala tinha sido ressignificada, tornando-se 

lugar de ensino, aprendizado, sociabilidade e afeto.  

 

CONCLUSÕES 

Diante do exposto, concluímos esse relato certos de que o momento vivenciado é 

permeado por grandes dificuldades e desafios. Não somos adeptos da narrativa de que 

sairemos melhores desse momento, mas entendemos que é nosso dever enquanto 

educadores buscar construir pontes que nos permitam chegar até os nossos alunos de 

forma efetiva. Não é possível apenas levar para dentro das nossas casas as salas de aula e 

reproduzir o ensino presencial. É preciso identificar os desafios e solucioná-los. Como 

professores sempre fomos instigados a ser lúdicos, criativos e adaptáveis, que sejamos 

ainda mais, pois, o momento atual exige que exercitemos a nossa maleabilidade e 

inventividade.  

A ideia do discente enquanto protagonista no processo de ensino e aprendizagem 

é algo discutido a décadas, na teoria é algo consolidado, mas ainda pouco praticado. 

Entendemos que a prática do ensino remoto emergencial necessita de um aluno mais ativo 

e autônomo, o docente deve ser de fato um mediador desse processo. Desta feita é 

premente ousar, inovar, mas não se deixar seduzir pelo tecnofetiche, pois a tecnologia por 

si só é nula, já a ressignificação dos nossos espaços; a busca por novas metodologias e a 

constante pesquisa é efetiva.  
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MALETA DO CORAÇÃO: NARRATIVAS NA BAGAGEM 
          

Leandro Augusto de Paula Santos
15

; Sílvia Cardoso Goulart
16

, Ruteneia Alves de Araujo Canuto
17 

            

INTRODUÇÃO 

 A Escola Municipal Dom Bosco, sediada em Belo Horizonte – Minas Gerais 

(MG), aderiu, no final de 2019, ao projeto de iniciativa do município, intitulado Justiça 

Restaurativa nas Escolas, desenvolvido em parceria com o Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais (TJMG) e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), com o apoio de outros 

atores sociais e institucionais.  Semeando a importância do afeto e da narrativa 

como necessidade de viver, o projeto foi o início da existência e do resgate primordial da 

função educativa e cidadã dos espaços escolares por intermédio da convivência ética e 

dialógica. Essa experiência tem permitido a educadores e estudantes o desenvolvimento 

de atitudes solidárias no viver social, além de criar um espaço para a prevenção e 

resolução de conflitos que assolam o ambiente escolar e precisam de análise, condução e 

desfecho muito diferentes daqueles ofertados por outras instituições sociais, como o 

constrangimento pela força policial e a atuação do Poder Judiciário (GONÇALVES & 

GOULART, 2018). 

 Partindo da premissa de que escrever, falar, gesticular, olhar, gritar, 

silenciar, deslocar, fotografar são também narrativas, a equipe de Língua Portuguesa, 

Educação Física e os responsáveis pela implantação e desenvolvimento do projeto 

“Justiça Restaurativa na Escola” vêm, cada vez mais,  trilhando o percurso rumo à 

plenitude do ser, porque acreditam que todos os corpos são eficientes e narram suas 

histórias, como arquivos vivos. Ademais, são lugares do inexplorado, do desconhecido 

 
15 Graduado em Educação Física (licenciatura) e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), Especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário pela Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais (PUC-Minas), Advogado regularmente inscrito na OAB/MG, Professor Titular 

de Educação Física, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, leandro.a@edu.pbh.gov.br.  
16 Graduada em Letras (licenciatura) com habilitação em Língua Portuguesa pela Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), Especialista em Revisão de Textos pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais (PUC-Minas), Revisora de textos e Redatora de textos didáticos, Professora Titular de Língua 

Portuguesa, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, silvia.goulart@edu.pbh.gov.br.  
17 Graduada em Letras (licenciatura) com habilitação em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais (PUC-Minas), Especialista em Revisão de Textos pela Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais (PUC-Minas), Professora Titular de Língua Portuguesa, Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte, ruteneia.canuto@edu.pbh.gov.br. 
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que, somente por meio da narrativa, colocam-se no mundo e compartilham um pouco de 

“seus mundos internos” (SANTOS, 2020). Mundos imensos, angustiantes, contraditórios, 

profundos, puros, machucados, doloridos, invadidos, mas esperançosos!   

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 A “Maleta do Coração”, nesse sentido, é lugar, espaço e tempo da compreensão, 

e não da invasão, do julgamento, do embate. Representa as histórias individuais como 

bagagem primeira para transitar pela história do outro (ROSENBERG, 2006). Na segunda 

metade do ano de 2020, com a chegada de novos contextos para os estudantes, adaptamos 

o projeto da Maleta para o ambiente digital, transportando a base teórica e a prática 

presencial construída na escola para o ensino remoto. Os vínculos com as práticas e com 

os professores nelas envolvidos anteriormente e já consolidados foram perpetuados, 

mesmo que à distância.   

 A escolha do diário e do relato como meios de exteriorização do universo dos 

estudantes se deu pela marcante individualização que esses gêneros autobiográficos 

proporcionam: ali cabem momentos marcantes, ou todos os dias, em descrições 

minuciosas, seletivas e impactantes. Pensamos que o nosso estudante pode transitar com 

êxito entre o individual e o social, vislumbrar a possibilidade de ser cultural, ético e 

original concomitantemente e, além disso, afirmar sua singularidade, ainda que seja 

produto de um coletivo histórico. Para tanto, conteúdos éticos e valorativos mostraram-

se indispensáveis para uma mudança de paradigma, já propalada, mas com pouca 

ressonância nos currículos, que trouxesse dinamismo ao conhecimento ofertado, 

colocando-o a serviço do crescimento individual e coletivo; da autonomia e da 

responsabilização; do conhecimento dos direitos e deveres; e da compreensão de que 

existem, antes de tudo, outras histórias. Muitas outras, diferentes das vividas por esse 

aluno. A “Maleta do Coração” deu origem a um livro sob o título de O menino e a maleta 

do coração, lançado em 2020 pela editora Artesã, de Belo Horizonte cujo autor é um dos 

produtores deste Relato de Experiência (SANTOS, 2020). 

 Em 2020, vieram os meios virtuais para que pudéssemos vencer a distância física 

e necessária de nossos alunos e dividirmos experiências, dando continuidade a iniciativas 

em curso, como a “Maleta do Coração”. Nesse trabalho, a virtualização não foi encarada 
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como o distanciamento do real, a “desrealização” (LÉVY, 2011), mas como a 

“atualização” do ensino transversal e da língua por meios eletrônicos (Idem). Os 

estudantes sem acesso às ferramentas tecnológicas e à internet receberam o material 

impresso do projeto.  

 Dessa forma, as professoras de Língua Portuguesa do turno da manhã, Lisia 

Guerra, Ruteneia Canuto e Sílvia Goulart passaram a se dedicar à Maleta, iniciando o 

trabalho com os gêneros narrativos Diário e Relato na plataforma Google Sala de Aula, 

durante a segunda metade do ano de 2020. Elegemos focar o trabalho nos 

escritores/estudantes e na escrita como forma de expressão de ideias e experiências 

(KOCH & ELIAS, 2011). O leitor planificado, do livro de papel, torna-se navegador das 

telas e das redes, tanto lendo quanto criando produções escritas no universo dessa 

biblioteca que reúne e dispersa textos e leituras (CHARTIER, 1999). A escrita de um 

diário surgiu da proposta de, por meio dessa narrativa pessoal, externar sentimentos e 

vivências no período de isolamento social. Foram sugeridos alguns aplicativos para que 

os alunos pudessem escrever seus diários em smartphones e em outros dispositivos. Não 

houve compartilhamento do conteúdo dos diários, já que a proposta foi motivada por 

atividades de leitura, além do mais, não era impositiva, e o texto, de foro íntimo. Por sua 

parte, os relatos, ao final da sequência didática, foram escritos e tiveram sua divulgação 

autorizada em Formulário online. Os relatos autorizados farão parte de um videolivro que 

será divulgado na plataforma de estudos das turmas e em agregador gratuito. Neste ano, 

a primeira Maleta de Língua Portuguesa tratou do tema transversal Ética e teve como 

elemento motivador o comportamento antiético recorrente de furar a fila da vacinação 

contra a Covid-19, trazendo a interpretação de diversos gêneros textuais a respeito do 

tema proposto.   

 

CONCLUSÕES 

Em plena consonância com a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, 

vislumbramos e acreditamos que é possível desenvolver um trabalho dos conteúdos 

escolares atrelado à cultura, às vivências, ao mundo interior do estudante, bem como à 

leitura e à produção de textos confessionais e de atuação na vida pública como suporte 

para a expansão da subjetividade e do olhar pautado pelas lentes sociais (BRASIL, 2018). 
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No trajeto da Maleta do Coração, os estudantes valorizaram a oportunidade de falar sobre 

as próprias angústias e se sentiram acolhidos, abraçados, e também especiais, porque 

tiveram a certeza de que a escola, apesar de fechada fisicamente, estava aberta para 

recebê-los. O projeto despertou nesses atores o pensamento crítico acerca da atual 

conjuntura, sobre o que é legal e legítimo, sobretudo neste momento de pandemia, em 

que a coletividade é uma das chaves para a superação. Este trabalho estimulou nos alunos 

um olhar mais sensível e empático sobre a vida, visto que externaram emoções em seus 

registros escritos e aprenderam a valorizar momentos para os quais não davam 

importância.  

Priorizar a forma sobre o conteúdo, no caso específico do ensino da Língua 

Materna, é perder um rico movimento que pode levar à afirmação do ser e à sua 

corresponsabilização na dinâmica do operar social e coletivo. Em tempos de uma 

verdadeira pandemia que é mais moral, o preparo para viver a ética nas relações intra e 

intersubjetivas é desejado e constitui grande acerto; logo, deveria ser a centralidade do 

ato educativo, sua primordial e inafastável perseguição cotidiana, porque são as 

vulnerabilidades que nos humanizam, contudo se tornam esquecidas e irrelevantes no 

processo de ensino-aprendizagem. O aperfeiçoamento da nossa prática pedagógica 

permite que evitemos a perpetuação de trajetórias escolares que insistem em um percurso 

único para sujeitos plurais, em vez de alargar seus horizontes de possibilidades e 

apresentar-lhes um “cardápio” que desperte os mais inusitados apetites. 

Envolver o estudante nesse projeto tornou-se prazeroso, salutar e, ao mesmo 

tempo, desafiador, visto que fazer a transposição de uma tarefa que preconizava, 

majoritariamente, as emoções, exigia uma aceitação por parte dos alunos e de toda a 

equipe pedagógica. Era preciso evidenciar que, por meio desse trabalho, seria possível 

resgatar valores adormecidos, ou talvez desconhecidos, humanizando-nos e conduzindo-

nos a uma tarefa maior, que seria a transformação do pensar e do fazer pedagógico 

cotidiano. Os textos compartilhados pelos estudantes foram a ponte para adentrarmos no 

campo socioemocional, conhecendo mais sobre eles, e estabelecendo laços indeléveis de 

afeto que enriquecerão, inegavelmente, as relações entre estudante e professor, num 

acesso recíproco a universos desconhecidos, mas compatíveis, porque humanos, em 

primeiro lugar.  
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O USO DAS TECNOLOGIAS E MÍDIAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS COMO FORMA DE DEMOCRATIZAÇÃO DIGITAL 
          

Rodrigo Chechi Marineli18; Ana Paula Nascimento Marinho19 

            

INTRODUÇÃO 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA), com estudantes matriculados em fase de 

alfabetização, é considerada uma das modalidades que abrange a educação básica e tem 

sido pouco valorizada, sendo assim, acaba não recebendo atenção necessária ou se 

limitando apenas em disciplinas básicas, como por exemplo, Língua Portuguesa e 

Matemática. Entretanto, essa educação não pode ficar desatualizada em relação ao uso 

das tecnologias. Acredita-se que introduzir esses estudantes no universo das Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação (TDICs), seja uma forma de democratizar o 

acesso para aqueles que não possuem condições e/ou oportunidades.   

Nos dias de hoje, crianças, adultos e analfabetos utilizam com frequência 

aparelhos tecnológicos, como por exemplo, os celulares, posto que a tecnologia esteja 

influenciando como as pessoas se comunicam e interagem entre si. Sendo assim, os 

estudantes que estão em formação, precisam lidar da melhor maneira possível com essas 

TDICs e perceber que são ótimas aliadas à educação, servindo para leituras de textos, 

resoluções matemáticas e pesquisas de diversas temáticas.  

O educador deve sair de sua zona de conforto e inovar a metodologia utilizada em 

suas aulas. Atualmente, não adianta focar apenas no quadro de giz, pois esse método não 

prende tanta a atenção dos estudantes, que com um celular em mãos ou outro aparelho 

tecnológico, conseguem adquirir informações em curto prazo. O educador deve estar 

preparado para mostrar aos estudantes que esses aparelhos tecnológicos e as mídias são 

aliados da educação, servindo para fins pedagógicos e não apenas para o lazer. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Considera-se que uma das principais funções da EJA, como aponta Freire (1987; 

1996; 2000; 2001) em suas obras, é oferecer uma educação de qualidade e igualitária para 

aqueles que, por algum motivo, não concluíram a educação básica no “tempo certo”. 

Entretanto, nunca é tarde para voltar aos estudos e, depois de longo período afastados do 

ambiente escolar, muitos jovens e adultos encontram na EJA a oportunidade da 

escolarização para conquistarem o seu lugar na sociedade. 

A metodologia e objetivo dessa ação atentou-se em observar os estudantes da EJA 

na utilização das TDICs conforme ilustra a Figura 01. Seguimos uma abordagem 

qualitativa, evidenciada através de uma pesquisa-ação tendo como referências Damiani 

et al. (2013) e Thiollent (2007). De acordo com as pesquisas, estudantes e pesquisadores 

se beneficiam da pesquisa-ação, pois estão inseridos no mesmo ambiente na intenção de 

transformá-lo. 

 

Figura 01: Estudantes da EJA utilizando o computador. 

 
Fonte: Própria (2019). 

 

É importante destacar que, a principal dificuldade encontrada no decorrer da 

pesquisa, foi fazer com que os estudantes da EJA perdessem o medo ao utilizarem as 

TDICs. Por mais que todos demonstrassem interesse, o receio em “quebrar alguma peça” 

ou “falhar” na realização das atividades era evidente, mas com o tempo, adaptaram-se e 

deram oportunidade ao "novo". 

Em relação ao uso das mídias na educação, para Adorno e Horkheimer (1985), 
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esses meios de comunicação de massa não faz o telespectador pensar e refletir, é de fácil 

manipulação e voltado apenas para o lucro. Contudo, as mídias de massa contribuem para 

a educação, pois algumas temáticas trabalhadas em novelas (presentes no cotidiano de 

alguns estudantes da EJA), filmes e/ou séries podem ser utilizados para o levantamento 

de debates pertinentes a fim de construir o pensamento crítico de cada estudante com 

intermédio do educador. Amora (2011) destaca a relevância do educador passar para seus 

estudantes a importância do pensamento crítico em termos das mídias de massa, a fim de 

que não sejam influenciados e alienados. 

Acredita-se que o presente relato de experiência seja relevante, ainda mais diante 

do cenário atual em que estamos vivendo desde o ano de 2020, pois a pandemia do 

coronavírus (COVID-19), iniciou-se sem aviso prévio, causando mudanças drásticas em 

toda rotina, mas principalmente nas instituições escolares, nas quais o ensino presencial, 

passou a ser virtual, ou seja, na vertente da educação remota. Toda essa situação causou 

“espanto” para aqueles que não possuem conhecimentos e habilidades básicas das TDICs 

destacadas por Ferrari (2012), Valente (2019) e Cani (2020) e, consequentemente, traz 

questionamentos se os professores, estudantes e responsáveis estão preparados para esse 

novo cenário emergencial.    

 

CONCLUSÕES 

A escolha da temática surgiu devido a EJA ter necessidade de uma reestruturação 

curricular, envolvendo aulas de Informática e/ou uma disciplina sobre o uso consciente 

das tecnologias e mídias. Nesse contexto, a intenção é garantir uma formação 

emancipatória e democrática, tendo como foco o letramento digital para essa modalidade 

vulnerável da educação. 

A vivência forneceu indicadores que corroboram com a necessidade da 

implementação das TDICs e as diversas mídias de massa de modo crítico na formação 

desses estudantes. Tivemos respostas positivas sobre a utilização das TDICs e das mídias 

em sala de aula, mas principalmente pelo fato de os estudantes notarem a sua importância 

para a educação, indo além das redes sociais, jogos e outras formas de lazer. Diversos 

estudantes da EJA relataram que, com o novo aprendizado, poderão ajudar seus filhos em 

diferentes tarefas escolares, fazendo pesquisas na Internet com o auxílio do computador 
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e/ou celular. 

Essa ação está sendo aplicada aos estudantes da EJA desde o ano letivo de 2019 e 

vem contribuindo positivamente durante o cenário pandêmico da COVID-19, pois 20 dos 

25 estudantes, durante esse período remoto, estão realizando e entregando as atividades 

com o auxílio do celular através dos conhecimentos adquiridos nas aulas sobre o uso das 

TDICs. 
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ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR - PRIMEIRA 

EXPERIÊNCIA 
          

Edson Luis Rezende Junior20 

            

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho relata a experiência de um professor-bolsista responsável pela 

disciplina de Metodologia de ensino e estágio supervisionado de línguas e literaturas 

estrangeiras III no curso de Letras da UNESP/Assis durante o período de setembro a 

dezembro de 2020. O cargo de professor-bolsista é ofertado a estudantes do doutorado, 

desde que possuam afinidade com a disciplina e esta contribua com sua pesquisa, dessa 

forma, o doutorando desenvolve seu trabalho acadêmico e experiencia a docência no 

ensino superior.  

Sobre essas características concorda-se com Verhine e Dantas (2007) para os 

quais a atuação do estudante de doutorado no ensino superior possui três desafios, sendo 

eles “1) a aprendizagem dos discentes em nível de graduação sob a responsabilidade do 

bolsista; 2) sua aprendizagem/formação como docente; e, complementarmente, 3) o 

atrelamento dessa experiência ao desenvolvimento da dissertação/tese” (p. 172 - 173). 

Assim, a fim de alcançar esses desafios o professor-bolsista assumiu a disciplina 

aqui abordada, com quatro horas semanais, e realizada no último ano do curso sendo que 

o mesmo foi acompanhado por um professor universitário que se encarregou de 

supervisioná-lo e auxiliá-lo em questões metodológico-pedagógicas. Esta última ação é a 

que de fato caracteriza esse processo como um estágio de docência e permite estabelecer 

uma reflexão entre o que se vem estudando e o que irá desenvolver em sala de aula 

priorizando a formação dos dicentes e do doutorando. Portanto, entende-se que esse 

processo formativo “[...] busca a reflexão e o motivo por que uma ação é feita da maneira 

que é feita. Há, assim, uma preocupação com o embasamento teórico que subjaz à 

atividade do professor” (LEFFA, 2008, p. 355). 

Pensando nisso, objetiva-se com este trabalho discutir o estágio supervisionado 

no curso de doutorado como parte da formação docente e refletir a organização-
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planejamento que se demanda. Ressalta-se também, a importância de se pensar tais 

questões, principalmente, pela experiência aqui relatada ser vivida durante um momento 

de crise mundial devido à pandemia do Coronavírus. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA  

Durante o semestre foram realizadas seis vídeo-chamadas com os alunos do quarto 

ano de Letras segundo as orientações da coordenação de curso e adequando-se à realidade 

de ensino remoto emergencial. A plataforma de comunicação utilizada foi o Google 

Classroom, bem como os recursos do google G suíte. Em cada chamada discutia-se um 

texto previamente enviado aos discentes e com o avançar das aulas realizava-se 

comparações entre os textos. 

Como primeira vez em sala de aula, num contexto de ensino superior, para o 

professor-bolsista fez-se importante ter contato com o plano de curso da disciplina, 

diferentes estratégias de trabalho desenvolvidas pelos demais docentes do departamento, 

bem como, as resoluções e normas sobre os métodos avaliativos. 

Na disciplina em questão, todas as aulas foram gravadas e disponibilizadas aos 

discentes, fato que os ajudou, uma vez que, alguns não podiam acessar as aulas ao vivo. 

Esse recurso tornou-se algo essencial no desenvolvimento do curso, pois a universidade 

naquele momento começava a distribuir chips com internet para os discentes mais 

vulneráveis. 

A disciplina abordou três pontos principais: a) documentos norteadores do ensino 

de línguas estrangeiras no país, b) planejamento de curso e de aula e c) elaboração e 

análise de materiais didáticos. As aulas foram baseadas em leituras dialogadas, o 

cronograma foi apresentado aos alunos no primeiro dia e os textos enviados a eles por 

meio do Google Drive. Da mesma forma que o professor precisa ter consciência de porque 

faz o que faz em sala de aula, ele precisará ter um planejamento flexível que atenda aos 

objetivos de seu público-alvo (ALMEIDA-FILHO, 2012). 

Dessa forma, o professor-bolsista preparava um slide com um pequeno resumo do 

texto, destacando as principais partes para uma discussão e acrescentava perguntas ao 

material. Essas perguntas eram feitas para os discentes e com isso conseguia-se uma 

participação dos mesmos, algumas reflexões e discussões sobre o material apresentado. 
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Nesses momentos havia a sugestão de outros artigos e livros que complementariam as 

aulas, bem como, os próprios discentes escreviam sugestões para toda a sala via chat. 

No final do curso o professor-bolsista demonstrou aos alunos que o seu próprio 

planejamento tinha o intuito de construir um plano de curso. Apresentou também que os 

documentos norteadores seriam o embasamento teórico, as discussões sobre 

planejamento os aspectos metodológicos e a análise e criação de materiais didáticos os 

critérios para se selecionar ou criar um material conforme os objetivos do curso. Essa 

explicitação foi importante para dar sentido ao que se vinha discutindo na disciplina, bem 

como, ilustrar a utilização da parte teórica num contexto real de ensino. 

Como avaliação, destaca-se que, por um lado, a parte teórica consistia nas vídeo-

chamadas e em quatro pequenas atividades (fórum, pergunta reflexiva, comentário live e 

resenha de um texto) que valiam 1,5 ponto cada, totalizando 6 pontos para a nota final. 

Além disso, os discentes deviam elaborar uma sequência didática em dupla valendo 4 

pontos. Por outro lado, na parte prática eles deveriam cumprir 20 horas de estágio 

supervisionado que poderia ser: a) observação de aulas, b) ministrar aulas em cursos de 

extensão e/ou escolas públicas e particulares, c) oferecer cursos livres de ensino de língua, 

d) assistir as aulas disponibilizadas pelo aplicativo do estado de São Paulo “Centro de 

Mídias” e e) assistir a live, palestras e entrevistas sobre a formação de professores de 

línguas estrangeiras e/ou ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras. 

Por fim, uma ação importante desenvolvida durante o semestre e que inclusive 

chamou a atenção dos discentes e foi avaliado por eles como positivo foi o fato de o 

professor ter dado um feedback individual em todas as atividades propostas, desde os 

comentários em fórum, respostas a live, sequência didática, pergunta reflexiva e narrativa 

de estágio. Ressalta-se que esse retorno aos alunos da disciplina tornou-se fundamental 

para compreender as dúvidas dos mesmos ainda que tal ação tenha demandado muito 

tempo e organização.  

Portanto, pode-se afirmar segundo Furtoso (2008, p. 140) que desenvolveu-se uma 

avaliação formativa, pois ela “[...] está muito ligada ao mecanismo de feedback, o que 

permite ao professor detectar e identificar sucessos e insucessos no processo de ensino, 

possibilitando reformulações no seu trabalho didático, quando necessário, visando a 

aperfeiçoá-lo. 
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CONCLUSÕES 

Apresentado o contexto do relato e o desenvolvimento da disciplina conclui-se 

este trabalho com algumas observações acerca do estágio e de seu planejamento de modo 

a contemplar aos objetivos propostos. Sobre o estágio de docência, destaca-se que os 

discentes reclamaram das atividades e que foi necessário uma reorganização do 

cronograma a partir do diálogo com eles. 

 De início, o professor-bolsista entendeu que para cada aula deveria ser dado uma 

atividade que valesse frequência e isso sobrecarregou aos alunos com o número de 

atividades a serem realizadas e ao mesmo com o número de atividades a serem corrigidas. 

Além disso, com as mudanças acontecendo diariamente devido ao contexto remoto houve 

momentos de tensão no desenvolver das aulas e alguns discentes compararam o estágio 

de língua estrangeira com o de língua portuguesa e as cobranças de cada professor. Tal 

situação foi desconfortável, faltou uma reunião com as professoras de estágio de língua 

portuguesa e, principalmente, chegar a um consenso do que se iria pedir e fazer. 

Contudo, a experiência do estágio de docência foi classificada como positiva pelo 

professor-bolsista, pois o mesmo pode revisar textos, discutir com os alunos sobre temas 

que lhe interessavam em sua pesquisa de doutorado e aprender com eles diferentes pontos 

de vista, além disso, elaborar de forma mais clara suas ideias sobre planejamento de aulas 

e curso. O que vai ao encontro dos desafios identificados por Verhine e Dantas (2007). 

Ademais, ele perdeu o nervosismo que apresentava no início das aulas e com o 

desenrolar das mesmas foi criando uma confiança em que percebeu que era capaz de atuar 

num momento pandêmico e que tinha muito a contribuir com os discentes. Corroborou 

para isso a realização de reuniões mensais com a supervisora durante todo o período de 

estágio. 

Sobre a organização do semestre, o professor-bolsista destaca que devido a 

pandemia, surgiram informações ambíguas, como os critérios para a frequência, 

mudanças durante o semestre, sobre número de atividades, gravações de aulas e acesso 

dos alunos nas plataformas e um horário extremamente curto para postar as notas e 

corrigir as atividades que lhe obrigou a trabalhar de modo integral no final do semestre 

para conseguir seguir as datas.  
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Além disso, em determinados momentos faltou uma conversa com os alunos sobre 

o que é ser aluno num ensino virtual, da necessidade de responsabilidade que eles 

precisariam ter e de que mesmo sendo uma hora por dia de aula teriam que estudar mais 

horas por dia para estarem a par das solicitações e discussões. 

 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA FILHO, José C. P; Quatro estações no ensino de línguas. Editora: Pontes, 

Campinas - SP, 2a edição, 2012. 

 

FURTOSO, Viviane B; Interfaces entre avaliação e ensino-aprendizagem:  desafios na 

formação de professores. In: DURÃO, Adja B. de A. B; ANDRADE,  Otávio G. de; 

REIS, Simone. (Org.). Reflexões sobre o ensino das línguas  estrangeiras. 1ed. Londrina: 

Moriá Editora, p. 127-158, 2008. 

 

LEFFA, Vilson J. Aspectos políticos da formação do professor de línguas estrangeiras. 

In LEFFA, Vilson J. O professor de línguas estrangeiras: construindo a profissão. 2ª ed., 

Pelotas - Educat, p.353 -376, 2008. 

 

VERHINE, Robert E; DANTAS, Lys M. V; Estágio de docência: conciliando o 

desenvolvimento da tese com a prática em sala de aula. Revista Brasileira de pós-

graduação. Brasília, v. 4, n. 8, p. 171-191, 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

    
 

    

 

ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO 

ESPECIAL, NO CONTEXTO PANDÊMICO 

 

José Antônio dos Santos Filho
21

; Guilherme Laranjeira Mendonça Oliveira
22 

            

 

INTRODUÇÃO 

 A Educação Especial é uma modalidade de ensino que se perpetua em 

todos os níveis da educação, desde a educação básica até o nível superior. Nesse sentido, 

a oferta dessa modalidade considera-se fundamental para o desenvolvimento humano de 

todos alunos, bem como é um direito conquistado perante a Constituição Federal, de 

1988, e reafirmada em diversos documentos posteriores, como a Lei das Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, de 1996.  Logo, o atendimento dos alunos, público-alvo da 

Educação Especial, é realizado por profissionais especialistas, qualificados para atender 

as demandas sociais e específicas das instituições de ensino. 

Assim, se considerarmos que a inclusão escolar é sinônimo de reconhecimento e 

acolhimento das diferenças, e tem como intuito superar as barreiras que impedem  o 

desenvolvimento biopsicossocial do estudante, é dever dos educadores encontrarem 

estratégias que auxiliem nesse desenvolvimento, mesmo em meio a uma crise 

generalizada.  Diante do exposto, este estudo apresenta um relato de experiência 

vivenciado por um profissional da educação com crianças com deficiência.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

O acompanhamento escolar de pessoas com deficiência tem se apresentado como 

um serviço essencial para o desenvolvimento de competências cognitivas, sociais e 

emocionais. A escola colabora na promoção deste desenvolvimento, uma vez que 

oportuniza um ambiente que facilita o autodesenvolvimento da criança, oferecendo-a 

acompanhamento individualizado a partir de suas necessidades. 

Este trabalho foi realizado pelo acompanhante terapêutico escolar, que longe de 
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servir como referencial de dependência, contribui para o processo de autonomia da 

criança, reafirmando seu potencial de crescimento pessoal, e entendendo-a como sujeito 

de direitos (SANTOS FILHO, 2020). O presente trabalho objetiva apresentar 

experiências vivenciadas no cenário pandêmico, a partir da atuação de acompanhante 

terapêutico de crianças com deficiência.  

Este trabalho, insere-se na modalida de relato de experiência, assim, “este tipo de 

estudo é importante para a descrição de uma vivência particular que suscitou reflexões 

novas sobre um fenômeno específico” (LOPES, 2012, p. 2). Para a coleta de dados, foi 

utilizado o diário de campo, escrito durante os meses de março a novembro de 2020.  

O mundo vivencia fenômenos antes inimagináveis – serviços essenciais para a 

sobrevivência humana se veem tendo de ser interrompidos ou ressignificados. Com a 

chegada do novo coronavírus – que teve sua descoberta na China, e, posteriormente, se 

propagou em diferentes países do globo terrestre. Tal cenário é considerado como de 

maior proporção pandêmica, devido ter afetado diversas áreas básicas a sobrevivência 

humana, não deixou de influenciar o processo de escolarização das crianças, uma vez que 

as escolas foram afetadas e tiveram que adaptar-se diante dessa condição pandêmica, a 

qual propôs consequências desafiadoras.  

Com isso, as escolas tiveram que se reinventar, ancoraram-se nas Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) para minimizar os efeitos do isolamento 

social e da impossibilidade de aprender presencialmente em sala de aula. No meio destas 

novas descobertas no processo de ensino e aprendizagem, encontram-se a educação 

especial, na perspectiva da educação inclusiva, que assim como todos tiveram que 

reestruturar-se para atender as demandas decorrentes da falta de contato físico.  

Na experiência vivenciada pelo autor, as crianças atendidas pelo  setor de inclusão 

mais do que nunca pediam uma postura de presença, no sentido de apoio e de se colocar 

à disposição para auxiliá-las nesta nova empreitada. Os pedidos de ajuda recorrentes dos 

pais transitavam pelas seguintes falas: “Há um receio nosso de como será daqui para 

frente”. “Não estamos conseguindo mais mantê-lo somente em casa”. “Não sabemos 

como será se tiver um próximo lockdown” (afastamento social mais rígido).  

Pensando nesses pedidos de ajuda, foi acordado pela escola e o profissional que 

atua na linha de frente da inclusão escolar, que seria importante um trabalho colaborativo, 
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focado no acolhimento e compressão das dificuldades vivenciadas pelas crianças e suas 

famílias. Assim, o setor de inclusão, representado pela figura do acompanhante 

terapêutico, realizou, além do seu ofício, o trabalho de suporte emocional no período 

considerado de maior dificuldade, mediante a escuta atenta e da presença duas horas pela 

manhã na residência de duas crianças, público-alvo da educação especial, oferecendo 

suporte emocional e pedagógico quando necessário. Ao final, foi possível ouvir os 

seguintes relatos: “Sua ajuda tem sido muito importante, acalenta nosso coração”. 

“Obrigado por sua disposição em ajudar”. O que confirma a importância de a inclusão 

ser tomada como prioridade nas instituições escolares, e ser praticada por profissionais 

sensíveis e que compreendem o valor da diferença.  

 

CONCLUSÕES 

Buscou-se, neste trabalho, apresentar algumas experiências que foram 

vivenciadas no contexto da pandemia da COVID-19, a partir da prática de 

acompanhamento terapêutico escolar. É fato que as escolas, assim como muitos setores, 

se não todos, ausentavam preparação para emergência de uma pandemia que viria a “parar 

o mundo”. O que se torna relevante dentro dos relatos colhidos é que a inclusão ainda tem 

sido considerada como secundária, de pouca importância e marginalizada. Porém, é 

possível observar que, dentro dessa realidade pode-se encontrar escolas e profissionais 

que têm acolhido a causa e se interessado pela real efetivação da inclusão desses alunos.   

A educação inclusiva é o remédio para a escola que estigmatiza seus sujeitos. É a 

inovação necessária para que possamos desenhar uma educação que atenda às diferenças 

de forma incondicional. É o chamado urgente que a escola que diz “educar para a vida” 

precisa escutar, abraçar e acolher. 
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O ENSINO DE FÍSICA NO PUPA EM TEMPOS DE PANDEMIA: RELATO DE 

UM EDUCADOR  
          

Lucas Carvalho Pacheco23 

            

INTRODUÇÃO 

Em março de 2020, com o avanço da pandemia de Covid-19 no Brasil, a 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) suspendeu suas atividades administrativas 

e pedagógicas. Com isso, o Pré-Universitário Popular Alternativa (PUPA) teve que se 

adaptar ao Regime de Exercícios Domiciliares Especiais (REDE). 

O PUPA é um programa de extensão da UFSM, em que tem como base as 

concepções de Educação Popular do educador Paulo Freire. Foi criado no ano de 2000 

por estudantes da instituição, vinculados ao Diretório Central dos Estudantes (DCE) e 

Centro de Ciências Rurais (CCR), em que observaram uma crescente elitização da 

Universidade pública, principalmente na década de 90 (GOMES, 2017). De acordo com 

o Estatuto do Curso de 2019, os principais objetivos do programa são: 

(i) auxiliar na preparação de aspirantes ao ensino superior a partir de aulas 

preparatórias para provas de ingresso a universidades e faculdades em geral; 

(ii) contribuir com a formação de educadores(as) e educandos (as) por meio de 

práticas pedagógicas orientadas ao exercício da cidadania; (iii) levar 

acadêmicos (as) de cursos da UFSM e de outras instituições e egressos a 

experiências de investigação dos processos de ensino-aprendizagem, 

elaboração de aulas e desenvolvimento de material didático, etc., a fim de que 

se vivencie na prática a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 

(PUPA, 2019, p. 1). 

É reconhecido que a ocorrência da pandemia de covid-19 não é o momento de 

criação das desigualdades sociais que evidenciamos nos contextos educacionais, porém, 

é notável como a atual crise sanitária as aprofundou, acabando por explicitar algo que já 

se demonstrava: o fato de que os exames de ingresso na universidade são, em sua essência, 

exclusivos daqueles que pouco tem  e não guardam compromisso genuíno com a 

construção de uma sociedade mais justa socialmente (ZANARDI; OLIVEIRA; SANTOS, 

2020). 
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No ano atípico de 2020, a Coordenação Executiva do PUPA utilizou a plataforma 

do Google Classroom para realizar o REDE. A Equipe de Física do PUPA aplicou um 

questionário, entre junho e julho de 2020, sobre a percepção dos educandos acerca do 

Regime de Exercícios Domiciliares Especiais (REDE). Este questionário teve a finalidade 

de buscar informações dos estudantes, como o seu acesso aos materiais e aos trabalhos 

propostos pelos educadores.  

O Relatório Geral deste questionário24, elaborado pela coordenação pedagógica 

da Equipe de Física, mostrou que 47,6% dos estudantes que responderam ao questionário 

apresentaram dificuldades de acessar os materiais de maneira remota devido à baixa 

qualidade de internet. Com base nos dados apresentados nesse relatório, os educadores 

de Física do PUPA reuniram-se para discutir possíveis estratégias que contemplasse a 

maior parte dos estudantes. Sendo assim, foi construído o Plano de Ação Emergencial 

(PAE). 

Com este presente trabalho almeja-se relatar a experiência de um educador 

popular em um contexto de educação não escolar no ensino remoto.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A suspensão das atividades administrativas e pedagógicas por parte da UFSM 

ocorreram no mesmo dia em que estava marcado o início do ano letivo do PUPA, sendo 

assim não ocorreu contato entre educadores e educandos no ano letivo de 2020. Além 

disso, os educandos não receberam o material didático (denominado de “apostila” dentro 

do programa) de forma física.  

Considerando os parágrafos anteriores, deve-se iniciar este relato discutindo, de 

maneira sucinta, a apostila de Física, disponibilizada aos educandos de forma virtual. Em 

2019, os educadores da Equipe de Física do PUPA reuniram-se e estruturaram e 

elaboraram uma nova apostila para o ano letivo de 2020. A nova apostila destaca-se por 

ter um caráter problematizador e dialógico, sendo estruturada com base nos pressupostos 

da Abordagem Temática (DELIZOICOV, ANGOTTI, PERNAMBUCO, 2011). 

Portanto, os conteúdos conceituais da Física foram desenvolvidos ao longo de 5 Unidades 

 
24 Disponível em: < https://drive.google.com/file/d/1vadmxQQmXSLUedqqskydK4PuTIwiNxKT/view>  
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Temáticas (Mobilidade Urbana, Construção Civil, Saneamento Básico, Produção de 

Energia Elétrica, Distribuição e Consumo de Energia Elétrica) e 14 Tópicos Temáticos, 

com base em um Tema Central (denominado de “Cidade”). Ressalta-se que é pertinente 

observar como está estruturada a apostila, pois a partir dela que será estruturada as aulas 

ao longo do ano. 

 Em um primeiro momento, foram disponibilizados videoaulas realizadas pelo 

educador para os educandos através do Google Classroom. Porém, a participação dos 

estudantes estava em média 5 educandos de 30 que estavam matriculados na turma. 

Diante dessa situação, os educadores da Equipe de Física reuniram-se para idealizar e 

construir um plano pedagógico em que contivesse estratégias pedagógicas e didáticas na 

qual favorecesse a maioria dos educandos do PUPA, haja vista que o relatório geral 

(citado anteriormente) mostrou as limitações dos educandos do programa no acesso ao 

Ensino Remoto. Por isso, tornou-se relevante construir um plano que disponibilizasse os 

materiais didáticos em diversos formatos. 

Este plano pedagógico foi denominado Plano de Ação Emergencial, e teve como 

principal objetivo orientar a elaboração de materiais didáticos, de forma coletiva, em que 

favorecesse educandos que tem acesso à internet limitada. Tal plano constituiu-se de duas 

etapas: i) elaboração de materiais didáticos e ii) implementação dos materiais didáticos. 

Por consenso de todos os educadores de Física, a elaboração de materiais didáticos 

foi realizada durante um mês de forma que fossem criadas 14 pastas com materiais 

didáticos referentes a cada um dos Tópicos Temáticos da apostila. Cada uma dessas pastas 

foram formadas pelos seguintes materiais: 

• Lista de exercícios do ENEM com questões que abordem os conteúdos 

conceituais trabalhados no tópico; 

• Resolução da lista de exercícios em formato de texto; 

• Resolução da lista de exercícios em formato de áudio e/ou vídeo; 

• Podcast explicativo que aborda o tema de cada tópico e relaciona com os 

conceitos científicos. 

Após a elaboração desses materiais ocorreu a implementação dos mesmos. Nesta 

etapa, cada educador teve a autonomia de fornecer os materiais aos educandos da maneira 

que desejasse. No caso da turma relatada, foram disponibilizados todos esses materiais 
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na sala virtual do Google Classroom. Além disso, foram realizados encontros semanais 

síncronos com os estudantes com a pretensão de retirar possíveis dúvidas e revisar os 

conteúdos conceituais desenvolvidos em cada Tópico Temático.  

 

CONCLUSÕES 

Materiais didáticos em diferentes formatos gastam “quantidades” diferentes de 

internet, o Plano de Ação Emergencial buscou fornecer aos educandos materiais de 

qualidade e que necessitassem diferentes pacotes de internet, favorecendo, com isso, a 

maior parte dos educandos.  

A pretensão do autor com este relato foi apresentar aos leitores a experiência de 

um educador no contexto de Educação não escolar e Popular25. Conclui-se que embora 

nem todos os educandos tenham acessado os materiais didáticos, a participação nos 

encontros aumentaram para 10 educandos dos 30 matriculados, sem contar os estudantes 

que optaram por estudar exclusivamente de forma assíncrona.  

Portanto, embora o Plano de Ação Emergencial não seja o “salvador da 

Educação”, ou o “plano pedagógico perfeito para o contexto”, ele auxiliou os educadores 

e educandos do Pré-Universitário Popular Alternativa.  
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em Ação. V.13, n.1, 2020. 
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ENSINO REMOTO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES 
 

Sanzia Geiny Paulo de Almeida26 

 

INTRODUÇÃO 

O isolamento social ocasionado pela COVID-19 fechou os portões das escolas, os 

corredores, antes alegres e cheios de vida, tornaram-se sérios e silenciosos. A sala de aula, 

espaço onde professores e alunos interagiam na busca do conhecimento, foi substituída 

pela sala de estar de muitos educadores e alunos pelo Brasil afora. Desde então, o ensino 

remoto emergencial torna-se o modelo de educação para derrubar as barreiras impostas 

pelo distanciamento, resultado da pandemia. Por meio da portaria nº 188, de 03 de 

fevereiro de 2020 (BRASIL, 2020, p.1), o governo resolve adotar medidas restritivas e de 

controle com o intuito de conter os efeitos da COVID-19. Dentre essas medidas, está a 

quarentena, que obrigou as instituições de ensino a se reinventarem e chegarem até o 

aluno através das mídias digitais, por meio das  aulas remotas. A partir desse momento, 

começa o esforço das secretarias de educação e, sobretudo dos professores da educação 

básica, para alcançar os alunos. As atividades não presenciais revelaram a capacidade dos 

profissionais da escola em se refazer diante de um cenário cheio de desafios e escancarou 

as desigualdades educacionais presentes no país. Dessa forma, o objetivo desse trabalho 

é relatar a vivência da escola de tempo integral professora Ester Galvão, que atende 

crianças do Ensino Fundamental I (1º a 5º anos) na periferia da cidade de Currais Novos- 

RN, desvelando os desafios impostos à escola com esse modelo de ensino e o percurso 

vivido pela comunidade composta por professores, alunos e pais a partir dos decretos do 

governo do Estado do Rio Grande do Norte, que determinavam a suspensão das aulas 

presenciais. Além disso, o fechamento da escola nos faz pensar a nossa realidade, 

desconstruir conceitos e mudar a prática à qual estávamos habituados, ou ainda, no papel 

da escola como lugar de reinvenção, onde a formação dos profissionais para as novas 

tecnologias torna-se essencial nesse novo tempo e concomitante a isso, perceber a 

extrema disparidade no que se refere ao acesso às tecnologias.  

Desde então, mudanças de rotas e caminhos se fizeram necessários e é sobre este 

itinerário que iremos discorrer. 

 
26 Email: sanzia-almeida@hotmail.com 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Em meados de março de 2020, fomos surpreendidos pela notícia do fechamento 

das escolas no Estado do Rio Grande do Norte. Apesar de não ser novidade a circulação 

do vírus em vários países e das notícias sobre a COVID-19 se fazer presente desde 

dezembro de 2019, bem como a escola já abordar formas de prevenção da doença, não 

imaginávamos que esse vírus pudesse chegar tão longe. Não tínhamos a noção do que 

isso significaria para a educação e para nossas vidas. A notícia advinda do Diário Oficial 

da União, por meio do Decreto nº 29.524, de 17 de março de 2020, define em seu artigo 

Art. 2º: “Ficam suspensas as atividades escolares presenciais nas unidades da rede pública 

e privada de ensino, no âmbito do ensino infantil, fundamental, médio, superior, técnico 

e profissionalizante, pelo período inicial de 15 (quinze) dias” (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2020, p.1) 

Com a chegada do referido decreto, a escola, a partir do dia 19 de março, começou, 

por iniciativa própria, a enviar atividades para os alunos por meio do aplicativo 

WhatsApp. No momento não entendíamos, no entanto, não ficamos parados. O termo 

ensino remoto, até então distante de nós, passou a permear a prática e, por que não dizer, 

a nossa vida. Segundo Araújo (2020, p. 2) “o ensino remoto diz respeito a todos os 

recursos tecnológicos que podem ser utilizados como auxiliares  da educação presencial”. 

Assim, a partir desse momento, mesmo com as incertezas, as aulas remotas tornaram-se 

parte da prática de educadores e alunos, e, mesmo causando estranheza, foi ganhando 

forma, como meio de vencer o distanciamento entre aluno e instituição.   

Inicialmente, houve um entusiasmo de não deixar as crianças sem o contato com 

a escola, alunos e pais também se entusiasmaram com a ideia e passaram a acompanhar 

os filhos nas atividades.  Na medida em que os dias se passavam, percebemos que as 

dificuldades foram sufocando o desejo e a vontade de continuar o processo de 

aprendizagem, mesmo assim, continuamos com os trabalhos. Após esse tempo inicial de 

aulas remotas e na expectativa do retorno (com a paralisação de 15 dias), houve a 

publicação do novo decreto Nº 29.583, de 1º de abril de 2020, que apregoava claramente 

em seu Art. 10 “Estão suspensas as atividades escolares presenciais nas unidades da rede 

pública e privada de ensino, no âmbito do ensino infantil, fundamental, médio, superior, 



II SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO – Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades 

    
 

    

técnico e profissionalizante.” (RIO GRANDE DO NORTE, 2020, p.1) 

Com a publicação do decreto, tivemos a certeza de que a suspensão das aulas 

presenciais não seria algo passageiro, mas sim, medidas prolongadas de isolamento 

social. Desde então, o fazer da prática docente passou a ser alvo de nossas reflexões 

diárias, além disso, buscar formas de alcançar os alunos, tornou-se o nosso objetivo. O 

primeiro passo foi fazermos uma coleta de dados sobre a conectividade das famílias, 

verificando assim, o acesso à internet e o uso de recursos tecnológicos 

(celulares,computadores). Essas ações foram realizadas no intuito de dar continuidade às 

aulas remotas e também as principais dificuldades encontradas na condução das 

atividades em casa e na alteração da rotina das crianças. Ao mesmo tempo, a equipe 

pedagógica por meio de seu planejamento semanal com os professores, buscava adequar 

seu planejamento e pensar em metodologias que tornassem as aulas mais dinâmicas. 

Como salienta Moran (2015, p 49): 

A aprendizagem é mais significativa quando motivamos os alunos em seu 

íntimo, quando eles acham sentido nas atividades propostas, quando 

consultamos suas motivações profundas, quando se engajam em projetos 

criativos e socialmente relevantes.  

Nesse sentido, tornar a aprendizagem significativa se configurava um desafio, era 

necessário atribuir sentido ao que estava sendo ofertado.  

Diante dessa premissa, percebemos ser insuficiente o atendimento da forma que 

estava sendo feito, e que o  uso do WhatsApp deveria ser ressignificado, assim  as  

chamadas de vídeo tornaram-se o melhor caminho para chegar aos alunos, pois era a única 

plataforma e/ou aplicativo que as famílias tinham, na prática, antes da pandemia. Além 

das chamadas de vídeos feitas com as crianças, todos os dias, eram enviados vídeos 

explicativos das atividades e materiais complementares para facilitar a compreensão do 

conteúdo pelo aluno. Além disso, optamos em associar os atendimentos via WhatsApp, 

com a retirada de kits de material impresso na escola. Denominamos essas atividades de 

“Kits de atividades quinzenais”, pois a retirada dos kits acontecia a cada quinze dias, com 

data e horário previamente marcados e com todo o cuidado necessário que o momento 

exigia.  

Aliado às atividades, utilizamos como ferramentas aplicativos como ADV 

gravador de telas, INSHOT para edição de vídeos e condução das aulas, que aconteciam 
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de forma síncrona e assíncrona. Dessa forma, as devolutivas, orientações e correções das 

atividades eram realizadas através do WhatsApp. Aplicativos, até então utilizados como 

divertimento, passaram a conduzir o processo de aulas remotas como ferramenta na 

construção da aprendizagem. Obtivemos uma adesão de 100% na retirada dos primeiros 

kits. Os kits eram colocados em sacolinhas personalizadas e junto com as atividades, 

incentivos (mimos, premiações) para encorajar a realização das atividades. Os kits se 

configuraram em sequências didáticas, geralmente interdisciplinares, de modo a envolver 

cada área do conhecimento. Após a entrega do material às famílias, seguíamos para as 

aulas na sala virtual via WhatsApp. Em um de nossos momentos, foi possível trabalhar a 

temática com foco nas emoções. Primeiramente, enviamos por meio do grupo, o link do 

Livro dos Sentimentos, de Todd Parr, para que os alunos se apropriassem da leitura.  

No momento da aula síncrona, os alunos puderam relatar seus medos e anseios 

diante da pandemia. Escreveram como estavam se sentindo e produziram carinhas 

(emojis) para representar os sentimentos. Perceberam como o corpo reage diante de 

emoções positivas e negativas e como estavam se cuidando para se proteger do novo 

corona vírus (COVID-19) e outras doenças, bem como formas de cuidar do corpo e mente 

em tempos de isolamento. 

 

CONCLUSÃO 

Esperamos continuar nessa aventura da educação e na esperança – “do verbo 

esperançar” -, como bem disse nosso saudoso Paulo Freire. As aulas remotas propostas 

pela escola tinham como objetivo mitigar os prejuízos causados pelo isolamento social e 

fechamento das escolas. Não poderíamos deixar que as barreiras impostas pela falta de 

conectividade acentuassem ainda mais as desigualdade educacionais evidenciadas por 

essa pandemia. Temos um compromisso ético e político com os filhos da classe 

desfavorável desse país, por isso, nossa luta segue em prol de uma educação básica de 

qualidade, seja em qual formato venha a ser. Estamos caminhando na possibilidade do 

ensino hibrído, o que exigirá de nós educadores um novo fazer, no entanto, estamos 

dispostos a trilhar esse novo caminho. 
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DOCÊNCIA NA ATIVIDADE PROFISSIONAL POLICIAL MILITAR DO RN 

 
João Batista da Silva27; Regina Lúcia Alves da Costa28; Betania Leite Ramalho29 

 

INTRODUÇÃO  

Este trabalho objetiva relatar as experiências dos autores durante e após o Curso 

Formação Didática (CFD), realizado pela Escola de Governo do Rio Grande do Norte 

(EGRN), para os policiais militares (PMs) formadores de soldados, cabos e sargentos da 

Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN). O estudo aborda as necessidades 

formativas dos policiais, a participação destes no curso e os resultados observados após a 

conclusão.  A proposição do CFD foi propiciar o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas com vista a contribuir no exercício da docência na PMRN.  

O ensino militar é definido no Artigo 83 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9.39396 (LDB, 9.394/96)30 que legitima os sistemas de ensino de instituições 

militares, com regulação específica, admitindo a equivalência de estudos. As Ciências 

Policiais, com efeito, foram reconhecidas em 2019, como um campo específico de 

conhecimento humano a ser estudado no país, considerada ainda uma área de pesquisa 

científica incipiente (SILVA, 2018).   

É importante destacar que a preocupação com a capacitação de PMs iniciou-se em 

1936, de forma embrionária, quando os policiais eram preparados para o exercício de suas 

atividades no próprio Quartel do Comando Geral da PM do RN. Em 1976, criou-se no 

RN, o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças que funcionou até 1994, quando 

foi extinto dando lugar ao Centro Educacional Alferes Tiradentes (SILVA, 2017). Em 

2006, o Centro retoma suas atividades como Centro de Formação e Aperfeiçoamento da 

PMRN (CFAPM). 

Atualmente, os cursos são ofertados para todos os cargos, desde os de caráter 

técnico-profissionais, de formação de soldados, cabos e sargentos e os Cursos de 

 
27 Doutor em Educação, Mestre em Ciências Sociais, Especialista em Polícia Comunitária, Bacharel e 

Licenciado em Ciências Sociais (UFRN), jbsbrown@yahoo.com.br 
28 Mestranda em Educação/UFRN, Especialista em Tecnologias em Educação, Desenho Instrucional para 

Cursos Online, MBA Executivo em Gestão Pública, Graduação em Pedagogia, regina@ifesp.edu.br 
29 Doutora em Educação (UAB/ Barcelona), betania.ramalho.edu@gmail.com 
30 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em: 16 ago. 2020. 
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Formação e Especialização de Oficiais31. Neste contexto, refletir sobre a 

profissionalização dos PMs parte da suposição de que “a formação não se constitui num 

processo de transmissão de conhecimentos ou treinamento, e sim, num processo de 

construção de identidades pessoais e profissionais...” (NUÑEZ e RAMALHO, 2005, p. 

103).  

Sendo assim, a profissionalização é considerada como o desenvolvimento 

sistemático dessa atividade profissional, portanto, fundamentada na ação e nos 

conhecimentos especializados sendo, também um processo, não só de racionalização dos 

saberes mas, também, de integração de saberes na atualização das competências inerentes 

ao campo de inserção profissional. 

No que se refere à formação dos profissionais de segurança pública no Brasil, 

pode-se afirmar que avançou a partir de 1997, com a Matriz Curricular Nacional Para a 

Formação em Segurança Pública, mas também com a exigência de maior escolaridade 

para ingresso nessas corporações (SILVA, 2020), processo esse iniciado pela Polícia 

Federal, alcançando também as PMs. No RN, a exigência de nível superior, para ingresso 

na PMRN, iniciou-se com a Lei 613/2018. Embora alguns PMs tenham, hoje, formação 

acadêmica (graduação, mestrado e doutorado), uma parte expressiva desses profissionais 

que atuam como instrutores permanecem apenas como técnicos em suas respectivas áreas 

de ensino. 

Neste contexto, a Diretoria de Ensino, órgão de planejamento das políticas de 

ensino da corporação, solicitou à EGRN uma capacitação em serviço que atendesse às 

necessidades formativas da corporação. Necessidades formativas que nascem da demanda 

de profissionais que buscavam fundamentação teórico-prática na área pedagógica.  

Assim, o curso de Formação Didática, desenvolvido pela EGRN para capacitar 

servidores públicos estaduais cadastrados no Banco de Talentos, foi uma alternativa para 

o desenvolvimento dos instrutores da PMRN que visa o aperfeiçoamento profissional, 

“[...] fundamentada na prática e na mobilização/atualização de conhecimentos 

especializados e no aperfeiçoamento das competências para a atividade profissional” 

(RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 50). 

 
31 Este curso teve seu reconhecimento como de nível superior por meio do Parecer 040/2003 do Conselho 

Estadual de Educação, publicado no Diário Oficial de 03 de setembro de 2003. 
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O curso foi oferecido com carga horária de 25 horas-aula para 31 participantes e 

organizado em módulos, sendo: Módulo 1 o aporte teórico e o Módulo 2 estratégias 

pedagógicas de ensino-aprendizagem. As atividades contemplaram experiências do 

ensino híbrido (presenciais e virtuais) implementadas na plataforma 

http://ead.egrn.rn.gov.br.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 Com vistas a tornar o processo de formação do policial militar em um espaço de 

aprendizagem de uma prática voltada para o perfil profissional, as inferências 

relacionadas às aprendizagens são resultados de questionários aplicados após a formação. 

Duas turmas de PMs foram capacitadas. A primeira – Formação Didática presencial, e a 

segunda – Formação Didática on-line (adaptada para dar continuidade à formação, em 

atendimento ao Decreto nº 10.282 de março de 2020 que instituiu o distanciamento social 

em consequência da pandemia da COVID-19)32. As orientações para acesso ao material 

de estudo foram enviadas por e-mail, pois se esperava que os participantes aprofundassem 

as leituras sobre temas cujos aportes teóricos encontram sustentação nas ideias de autores 

como: Freire (1996), que ao discutir  sobre educação de adultos, compreende que a 

aprendizagem do adulto se consolida quando estes são imersos em processos dialógicos 

a partir das experiências construídas ao longo da vida; Kolb (1984), que apresenta a 

aprendizagem como um processo contínuo, integrativo e dialético cuja experiência é 

resultado da combinação da ação e da observação reflexiva, respaldada em aprendizagens 

anteriores; Freitas e Brandão (2002), que definem o conceito de trilhas como rotas 

percorridas pelos profissionais de carreira, para seu desenvolvimento profissional, tendo 

como base as competências adquiridas para alcançar as competências desejadas; Freire 

(1997), que referencia o planejamento como uma necessidade básica do educador e 

reforça que para planejar é fundamental conhecer o contexto (conteúdo, processos, 

espaços e aprendizes) e Bento (2019), que traz para a reflexão o cenário da globalização, 

considerando o avanço das tecnologias e a necessidade constante das capacitações nas 

organizações. 

 
32Decreto nº 10.282 de março de 2020. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10282.htm. Acesso em: 15 mar. 

2021. 

http://ead.egrn.rn.gov.br/
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Para consolidar as leituras referenciadas, a Roda de Conversa, adaptada ao 

modelo de rotação dos participantes em estações temática, fundamentada nos Círculos de 

Cultura de Freire (1997), Brown (2005) e Veiga (2017) foi a estratégia adotada para a 

interação, a escrita colaborativa, o registro do entendimento individual nas estações e o 

texto final, construído no wiki33, consolidando as aprendizagens, individuais e coletivas.  

As atividades propostas seguiram as fases do ciclo de aprendizagem vivencial 

(CAV) e o Design Thinking como estratégias para resolver problemas do cotidiano e 

aprofundar os conhecimentos. A atividade final foi a elaboração de um plano de aula, 

apresentado em seminário avaliativo. 

No formato remoto, as atividades foram organizadas em momentos assíncronos 

(plataforma) e momentos síncronos via Google Meet. A Roda de Conversa foi realizada 

em fóruns temáticos com tempo estabelecido para a interação. Outra tecnologia que 

potencializou a participação ativa foi  o aplicativo WhatsApp, utilizado para enviar 

tutoriais orientativos para a realização das atividades propostas na plataforma. 

Os resultados das capacitações, revelaram, como mostra o Gráfico 1, a relevância 

do curso para o aperfeiçoamento profissional, ao responderem o questionário. 

 

Gráfico 1 – Relevância do Curso para o aperfeiçoamento profissional 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria (2020). 

É interessante observar que todos os participantes consideraram importante os 

temas abordados, as práticas implementadas, a identificação com as atividades e a 

perspectiva de melhoria na sua atuação como instrutor em contextos de capacitações e 

treinamentos na corporação.  

 

 
33 Recurso disponível na plataforma EaD da Escola de Governo, que permite a escrita compartilhada e 

colaborativa dos participantes inscritos em atividades e/ou cursos ofertados.  
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CONCLUSÃO 

Durante o presente estudo foi observada a relevância da formação como atividade 

integradora de práticas a serem implementadas nos cursos de formação destinados aos 

militares. Para os participantes, as mudanças na postura em sala de aula, centradas nos 

conteúdos reproduzidos nas capacitações, são práticas que precisam ser repensadas, a 

partir do contexto da formação para validar estratégias didático-pedagógicas que integre 

aos sujeitos da aprendizagem suas experiências individuais na aquisição de 

conhecimentos, como resultado do seu desenvolvimento profissional e pessoal. Como 

resultado, ao final do curso, muitos participantes relataram ter implementado às práticas 

algumas estratégias pedagógicas e, de forma reflexiva, apontaram como satisfatório o 

envolvimento dos militares nas atividades de capacitação que estavam ministrando no 

mesmo período do curso de Formação Didática.   
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A INTERFACE TRAJETÓRIA DE VIDA E ESCRITA DE MULHERES 
          

NÓBREGA, C.M. P.
34

; SOARES, A. E. T.
35

; BARBOSA, M. M. S.
36 

            

INTRODUÇÃO 

Neste relato, temos a narrativa de uma experiência exitosa realizada em uma 

turma de primeiro período do Curso de Manutenção e Suporte em Informática na 

modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), no IFRN/Campus Santa Cruz, no ano 

de 2020, em pleno curso da Pandemia do SARS-CoV-2. 

Durante o período da suspensão das aulas – que perdurou, aproximadamente, por 

6 meses, iniciando-se em 17 de março de 2020 – na tentativa de manter os alunos 

estimulados e conectados à instituição, foi orientado aos professores que oferecêssemos 

alternativas de suporte para os alunos. Ante essa situação, a professora Cristiane Nóbrega 

decidiu dar continuidade ao seu projeto de ensino “Bate-Papo com o Escritor”. Nesse 

encontro, agora em formato live, ressaltamos o gênero Crônica e Contos, os quais 

estávamos trabalhando em uma turma de EJA antes da Pandemia. 

Embora a live tenha tido um significativo número de participantes, percebemos 

que o público alvo não foi atingido em sua totalidade. Isso ocorreu devido a fatores 

distintos, sendo o mais provável, a dispersão dos alunos, uma vez que as aulas ainda não 

tinham sido retomadas. Assim, 70% dos objetivos planejados para essa atividade não 

foram alcançados.  

Passados alguns meses, as aulas foram retomadas agora no formato 

remoto/híbrido e, finalmente, o projeto de ensino pode ser posto em prática. Contundo, 

foram feitas algumas adaptações: transformamos o projeto de ensino em um evento 

denominado Escrita de Mulheres e o vinculamos às atividades de extensão do Nuarte. 

Assim sendo, além do público específico (discentes do IFRN Santa Cruz), o diálogo com 

o Nuarte trouxe a participação de um público externo e, com isso, somamos aos objetivos 

iniciais do projeto de ensino as demandas do Nuarte. 

Nessa direção, surgiu uma nova identidade para o antigo projeto de ensino que foi 
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redirecionado para juntar-se aos objetivos da disciplina de Língua Portuguesa a finalidade 

do Nuarte, que é de “trabalhar o conceito de arte como algo que resiste às opressões e que 

serve à defesa de valores democráticos” (SOARES, n.p., 2021). Essa junção 

ensino/extensão viabilizou, de forma mais visível e prática, a concepção de educação 

proposta no Projeto Político Pedagógico do IFRN que preza não apenas pelo ensino das 

competências técnicas, mas pela formação integral do ser-humano, pois não se quer 

formar somente apertadores de parafusos, mas sujeitos dotados de criticidade e 

criatividade para superar os desafios impostos pela vida em sociedade.  

Nesse contexto, o evento Escrita de Mulheres surge como uma ação educativa e 

de cidadania, cuja finalidade é incentivar a leitura, disseminar a produção literária das 

mulheres e também conhecer suas histórias de vida como reconhecimento do 

protagonismo feminino na afirmação das diferentes identidades das mulheres e na 

construção da literatura norte-rio-grandense.  

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O Escrita de Mulheres, tendo sua origem no projeto de ensino citado 

anteriormente, soma à função de formar apreciadores da arte literária o papel que e a 

escola tem de formar cidadãos críticos e atentos ao contexto em que estão inseridos para 

que não se tornem meros espectadores dos acontecimentos que circundam a realidade, 

mas que se tornem sujeitos participativos e atuantes com vistas a ocupar o seu lugar no 

mundo. 

Em parceria com o Sebo Letra N’ativa, representado pela sua administradora 

Martha Maueny, iniciamos a fase de construção do evento propriamente dito, 

mobilizando informações sobre as demandas ligadas à produção literária brasileira 

contemporânea, especialmente a produzida no Rio Grande do Norte.  

Dentre as valiosas escritoras e suas histórias de vida que o Estado potiguar já nos 

presenteou, lembramos a produção de notáveis mulheres representantes da historiografia 

norte-rio-grandense, dentre elas: a poeta Auta de Souza; Palmyra Wanderley com a 

revista feminina Via Lactea; a poeta, jornalista e bibliotecária Zila Mamede; a intelectual 

e educadora potiguar Nísia Floresta, que protagonizou a luta por direitos para mulheres 

no Brasil e no exterior, e as mais contemporaneas Diva Cunha, poeta e pesquisadora da 
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literatura feminina potiguar; a Jeovânia P., que recentemente vem atuando na organização 

de antologias com mulheres, a exemplo, O Livro das Marias I e o Livro das Marias II, o 

Escrituras Negras, obras que fortalecem e disseminam a escrita de mulheres de todo o 

país. Esses são apenas alguns nomes de tantos que ainda precisam cada vez mais serem 

divulgados e (re)conhecidos.  

Foi a partir desta ciranda feminina de referências que o Sebo Letra N’ativa, através 

de sua administradora Martha Maueny, apresentou às professoras Cristiane Nóbrega e 

Ana Eliza a escritora Ana Paula Campos, especialista em leitura e literatura, contadora de 

histórias pretas, e primeira colunista negra do Rio Grande do Norte,  .  

Enquanto as articulções aconteciam, a professora Cristiane Nóbrega trabalhava 

com seus alunos os gêneros relatos de vida, perfil e crônicas, trazendo os texto de Ana 

Paula como referências e indicação de leituras. Foram lidas e trabalhadas as crônicas 

publicadas no Potiguar Notícias, com destaque para o texto À espera do Príncipe branco 

em seu cavalo branco.   

Solicitamos aos alunos que fizessem considerações, apreciações, críticas sobre os 

textos lidos, além de perguntas voltadas para a própria jornada da Ana Paula como 

mulher, negra e escritora, visto que sua produção dialoga muito com sua trajetória 

pessoal. Para o registro dessa atividade, utilizamos a ferramenta Padlet e nela os alunos 

publicaram seus comentários, apreciações e perguntas sobre os textos lidos e sobre a 

própria autora, material este utilizado no bate-papo com a escritora Ana Paula, no evento 

Escrita de Mulheres. 

A culminância da nossa atividade aconteceu em 23 de dezembro, às 19h, pela 

plataforma YouTube com duração total de cerca de 2h. Registramos, através do  Sistema 

de inscrições do Sistema Unificado de Administração Pública- SUAP, 46 participantes e 

contabilizamos 155 visualizações durante a transmissão. Para a organização do momento 

foram necessários dois encontros com as organizadoras e um em conjunto com a 

convidada para teste de transmissão.  

Delineamos o formato do trabalho da atividade como um bate-papo com 

colocações mediadas pelas organizadoras e pelos estudantes da turma de EJA em trabalho 

desenvolvido previamente pela docente de língua portuguesa Cristiane Nóbrega. Vale 

salientar que o convite feito a autora Ana Paula Campos veio a casar com a proposta do 
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evento além de ser uma temática trabalhada em seus textos, vimos na sua experiência e 

sua escrita um propício diálogo que suscitou nos participantes interações que resultaram 

em muitas perguntas à convidada, inclusive prolongando o tempo previsto de realização 

do evento. Questões que trataram desde a curiosidade sobre o processo criativo da autora 

até relatos de experiência que provocaram as reflexões das próprias estudantes em relação 

a trajetória delas mesmas por semelhanças encontradas com a fala da convidada.   

 

CONCLUSÕES 

O evento Escrita de Mulheres foi um sucesso, pois percebemos o quanto os alunos 

da EJA se identificaram com a Ana Paula Campos que, a partir de seu lugar de fala, 

africana em diáspora, trouxe a experiência de como se deu seu processo de escrita e 

referências literárias para a construção da escritora que se tornou, colocando sempre em 

pauta as reflexões e discussões acerca das questões raciais e identitárias como pontos 

necessários para construção de sua escrita.  

Na ocasião, os alunos da EJA tiveram a oportunidade de conhecer, para além da 

sala de aula e, diretamente de suas casas, uma escritora norte-rio-grandense que trouxe 

importantes e significativas contribuições sobre o universo da mulher e, principalmente, 

da mulher negra na atual conjuntura da sociedade brasileira, destacando o protagonismo 

das mulheres potigares nas artes literárias. 

Muitas escritoras, sejam do passado ou contemporâneas precisam ser visibilizadas 

e, assim, cheguem ao maior número de pessoas através deste e de outros projetos. Há 

mais de um século, Nísia Floresta Brasileira Augusta levantou sua voz e bradou “educai 

as mulheres!” (FLORESTA, 1989, p.2). Hoje, mesmo em épocas diferentes, é urgente 

que sigamos ouvindo Nísia, disseminando projetos como esses que nos impulsionam para 

a escrita de mulheres, portanto: LEIAM AS MULHERES! 
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O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GESTÃO EDUCACIONAL COMO 

PESQUISA: RELATO DE EXPERIÊNCIA NO CURSO DE PEDAGOGIA   
          

Karla de Oliveira Santos
37 

            

INTRODUÇÃO 

O estágio é uma atitude investigativa, interventiva, reflexiva, teórico-prática 

voltada à formação de uma práxis significativa, que possibilita ao futuro pedagogo(a) uma 

formação sólida para sua futura atuação profissional. Sendo assim, trataremos de sua 

vivência nos estágios supervisionados na área de Gestão Educacional do Curso de 

Pedagogia, da Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL), no Campus II – Santana do 

Ipanema/AL.  

Segundo Pimenta e Lima (2010), o estágio se constitui como um campo de 

conhecimento, o que significa atribuir-lhe um estatuto epistemológico que supera sua 

tradicional redução à atividade prática instrumental. Enquanto campo de conhecimento, 

o estágio se produz na interação dos cursos de formação com o campo social no qual 

desenvolvem as práticas educativas.  

A escola é o lócus privilegiado para a produção de conhecimento para os 

licenciandos que a adentram para a realização dos estágios supervisionados, sendo 

importante entender a sua complexidade, para problematizar o contexto e desvelar a 

realidade. Como pontua Pimenta e Lima (2010), a pesquisa no estágio é um método de 

formação de futuros professores, que permite a ampliação e análise dos contextos de 

estágios, desenvolvendo posturas e habilidades de pesquisador a partir das situações 

vivenciadas nos estágios, bem como elaborando projetos que lhes permitam, ao mesmo 

tempo, compreender e problematizar as situações observadas. 

Neste trabalho, iremos apresentar as produções realizadas pelas egressas do curso 

de Pedagogia, a partir da nossa experiência de 2015 a 2020, acompanhando o Estágio 

Supervisionado em Gestão Educacional, do Curso de Licenciatura em Pedagogia, no 

Campus II, na cidade de Santana do Ipanema/AL. 

A perspectiva teórico-prática que tem sido defendida é a concepção do estágio 

supervisionado como pesquisa, pautado nos estudos de Pimenta e Lima (2010). Tal 
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experiência tem fortalecido a pesquisa na formação de pedagogos e pedagogas, 

culminando com a produção de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), a partir das 

práticas e intervenções desenvolvidas no estágio supervisionado em Gestão Educacional, 

pelas egressas do curso. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O Estágio Supervisionado em Gestão Educacional do Curso de Pedagogia da 

UNEAL é o último estágio a ser realizado, após os estágios supervisionados para a 

docência da educação infantil, ensino fundamental e formação de professores. Possui uma 

carga horária de 100h, divididas entre os estudos teóricos, o processo de caracterização e 

observação do lócus campo de estágio, a elaboração do Projeto de Intervenção e as 

intervenções na escola. Sendo assim, almejando o cumprimento desses eixos, o conteúdo 

programático da disciplina está organizada da seguinte forma: 1. Concepção de Estágio 

Supervisionado como núcleo articulador da formação profissional; 2. O Estágio no 

cotidiano das escolas públicas e 3. A prática do Estágio Supervisionado em Gestão 

Educacional por meio dos Projetos de Intervenção. Ressalto que o Projeto de Intervenção 

é elaborado a partir do processo de caracterização da escola e em diálogo com a gestão 

escolar, sendo o mesmo, apresentado pelos estagiários à gestão escolar, ao corpo docente 

e ao Conselho Escolar para possíveis proposituras de aperfeiçoamento das ações a serem 

desenvolvidas e para uma intervenção que contribua para mudanças qualificadas das 

condições existentes no cotidiano escolar. 

Esse estágio tem se constituído em um terreno fértil para a produção de pesquisa, 

a partir do caráter investigativo, fundamentado teoricamente, que se delineia no 

desenvolvimento das intervenções e, posteriormente, quando se promovem os momentos 

de reflexão sobre as ações e práticas colaborativas com a escola.  

De acordo com os estudiosos Ghedin, Oliveira e Almeida (2015), as experiências 

de pesquisa vivenciadas no decorrer da formação possibilitam ao estudante perceber que 

a prática atualiza e interroga a teoria. A partir das orientações da disciplina de estágio, os 

discentes produzem seus memoriais e relatórios de estágio, que tem culminado com a 

produção de monografias, conforme será exposto neste trabalho. 

O TCC é o ápice da formação dos licenciandos, no qual o estudante instigará sua 
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curiosidade epistemológica e se debruçará sobre estudos que articulem teorias e práticas 

vivenciadas no decorrer do curso, buscando problematizar, identificar e propor soluções 

para as diversas possibilidades concretas de sua atuação. Destarte, apresentaremos quatro 

TCCs oriundos da experiência dos licenciandos com o Estágio Supervisionado em Gestão 

Educacional. 

 O trabalho intitulado A função do diretor escolar no modelo de Gestão 

Democrática: limites e possibilidades, de autoria da egressa Patrícia Pereira dos Santos, 

defendido no ano de 2016, teve como objetivo analisar os princípios democráticos que 

tem sido efetivado, a partir da função de diretor escolar em uma escola pública estadual 

do municipío de Santana do Ipanema/AL.  

No mesmo ano, outro trabalho também foi defendido, intitulado Os caminhos da 

coordenação pedagógica: perspectivas e contribuições para a melhoria da prática 

docente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, de autoria da egressa Miriane 

Rodrigues Feitosa. O referido trabalho teve como objetivo analisar e compreender a 

atuação do Coordenador Pedagógico em uma escola municipal de Santana do Ipanema-

AL, visando a sua contribuição no processo de formação continuada de professores.  

Em 2017, o trabalho defendido foi da egressa Lívia Limeira Alves, com o título 

As contribuições das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação para a 

Educação: um estudo de caso em uma escola pública municipal de Ouro Branco-

AL. Esse trabalho teve como objetivo observar os desafios dos professores frente ao uso 

das tecnologias e como as mesmas tem contribuído nos processos de sua formação 

continuada.  

No ano de 2018, foi defendido o TCC da egressa Valdinéia Pereira de Campos, 

intitulado: Gestão Democrática e Participativa da escola pública: percebendo uma 

nova forma de gestão. Esse trabalho teve como objetivo analisar a importância da gestão 

democrática e participativa, como um aporte para a inserção dos pais e comunidade 

escolar nos processos institucionais e pedagógicos da escola.  

Nesse sentido, podemos perceber a relevância do estágio supervisionado em 

Gestão Educacional e sua validação enquanto campo investigativo, produção de 

conhecimento e compromisso social com o campo de estágio.   

É mister pontuar que o Estado de Alagoas, há anos, não desenvolve políticas 
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públicas de Estado para o Ensino Superior, resquícios de governos autoritários e 

neoliberais, fato este que precarizou as universidades estaduais ao longo dos anos. A partir 

de 2014, deu-se início a realização de concursos públicos para atender as carências de 

recursos humanos, no entanto, mesmo com a convocação de novos professores, ainda 

temos uma série de carências em nosso quadro docente, o que impossibilita que o Estágio 

Supervisionado em Gestão Educacional seja ofertado regularmente. Mesmo diante deste 

cenário lamentável, o Estágio Supervisionado em Gestão Educacional do Curso de 

Pedagogia do Campus II, assim como os demais estágios de docência, tem sido referência 

para os demais campi da UNEAL, que possuem Licenciatura em Pedagogia, conforme a 

última avaliação do Ministério da Educação realizada no ano de 2017.  

 

CONCLUSÕES 

Destarte, ao enfatizarmos a importância do estágio como pesquisa na prática 

desenvolvida no Curso de Pedagogia do Campus II da UNEAL, estamos colaborando 

com uma metodologia que analise a realidade que se impõe e desenvolva práticas 

investigativas e colaborativas entre a universidade e a escola. 

A formação de professores pautada numa sólida formação teórica-prática e no 

fortalecimento de posturas e habilidades de pesquisador emerge como desafio diante do 

cenário de precarização das universidades estaduais de Alagoas, cortes nos investimentos 

públicos para o desenvolvimento de pesquisa, negacionismao da ciência e de uma 

formação neotecnicista, pragmática e utilitarista que se impõe com a Base Nacional 

Comum – Formação, através da Resolução CNE/CP nº2/2019.  

Finalizamos afirmando que o Estágio Supervisionado em Gestão Educacional tem 

possibilitado aos discentes reflexões, estudos e análises necessárias para se pensar na 

formação dos futuros gestores escolares, como campo de atuação profissional do 

pedagogo, mas principalmente, para que suas ações sejam pautadas na pesquisa, 

objetivando propor alternativas de intervenção profissional e social. 
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RELATO SOBRE AS MONITORIAS DESENVOLVIDAS DURANTE O 

PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DO IFRN CAMPUS APODI 
          

Tarcísio Ferreira de Farias Filho38; Luciana Medeiros Bertini39; Paulo Roberto Nunes Fernandes40 

 

            

INTRODUÇÃO 

O cenário nacional de eduação é desafiador. É perceptivel que nem sempre os 

estudantes de licenciaturas recebem a capacipatação adequada para os grandes obstáculos 

com que irá se deparar na sua carreira. Neste contexto, iniciativas que visem proporcionar 

aos graduandos a reflexão do que é ser professor se faz necessário. Nóvoa (2017, p. 1024) 

defende que “a formação deve permitir a cada um construir a sua posição como 

profissional, aprender a sentir como professor”. 

O Programa Residência Pedagógica (PRP) do Ministerio da Educação (MEC), 

descrito no Edital nº 1/2020 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), tem como objetivo selecionar instituições de nível superior, públicas 

ou privadas sem fins lucrativos, com cursos de licenciaturas, e ofertar bolsas para os 

licenciandos poderem vivenciar e aprimorar a formação docente, tendo experiências 

práticas na educação básica. 

O programa visa uma formação docente em que a prática seja partilhada, 

discutida, instruída, contribuindo para que o discente seja preparado e lapidado para a sua 

futura profissão. Desse modo, os discentes de licenciaturas poderão conhecer a sua futura 

área de atuação e ter a oportunidade, com o desenvolvimeto das ações planejadas no seu 

programa, de novas experiências, o que pode propiciar um melhor preparado para sua 

futura carreira como docente. 

As ações desenvolvidas no programa são de grande relevância: as capacitações, 

as palestras, os projetos de intervenções, o planejamento de aula, a regência e as 

monitorias desenvolvidas visaram contribuir para a melhor formação do licenciando, e é 

sobre a importância das monitorias que esse trabalho vem enfatizar. 

As monitorias têm como objetivo proporcionar espaços para o desenvolvimento 

prático do docente em formação, assim como contribui para a produção de conhecimento 
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(SCHNEIDER, 2006). É muito importante porque propicia o crescimento intelectual e 

profissional daqueles que são interessados na carreira de docente (SEVERINO, 2007). 

Diante do que foi visto, esse relato tem o objetivo de abordar as experiências 

vividas no desenvolvimento das monitorias no PRP do IFRN campus Apodi e sua 

importância na formação docente.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

As experiências vividas no âmbito do Programa Residência Pedagógica (PRP) do 

IFRN campus Apodi foram bastante significativas, uma vez que elas colaboraram para a 

formação docente. A oportunidade de exercer monitoria, a ação que vai ser destacada 

nesse relato, foi uma excelente experiência, sendo a atividade de maior responsabilidade 

até então vivenciada na execução das ações desse projeto. No Quadro 01, podemos 

destacar os principais pontos positivos e negativos vividos no programa até o momento. 

 

Quadro 01: pontos positivos x pontos negativos do PRP 

Pontos positivos Pontos negativos 

Aprender metodologias Pouco tempo síncrono 

Vivenciar a sala de aula Sala de aula reduzida 

Poder atuar como professor Falta de contato físico com os alunos 

Fonte: Própria (2021). 

 

Ter uma sala de aula sob o seu próprio comando, exige do discente estudo, 

planejamento, concentração, além de um controle sobre toda a ansiedade gerada. Essas 

atividades serviram para preparar e fornecer, de certa forma, um maior conhecimento 

teórico e prático do discente com a futura profissão, assim ele estará mais bem preparado 

para ministrar suas primeiras aulas, quando chegar o devido momento.  

 Como se observa nos estudos de Libâneo (2001), de Pimenta (2017) e de Tardiff 

(2002), as experiências se tornam um processo contínuo de se identificar dentro da 

profissão para atuação na escola e ajudam o residente a saber se realmente é essa profissão 

que deseja para ele. 

Nas monitorias o residente pode ser avaliado pelo seu desenvolvimento, sua 

oratória, seu comportamento frente a uma turma, servindo até para o próprio discente se 
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autoavaliar e buscar melhorar nos aspectos que ainda tiver maiores dificuldades. É uma 

grande oportunidade para o licenciando se vê atuando como professor, isso acompanhado 

do seu professor preceptor para lhe auxiliar sempre que precisar. 

Com base nas experiências do PRP, e segundo o que pontua Luckesi (2018), o 

professor deve meditar didaticamente sobre sua prática/refletir sobre o que fazer e como 

fazer no dia a dia na sala de aula, para não escorregar na mesmice metodológica de um 

ensino tradicional.  

Diante do que se foi abordado, nota-se que é de grande relevância para a formação 

docente poder participar do programa residência pedagógica. As metodologias utilizadas 

para o desenvolvimento das monitorias, nesse período de ensino remoto, foram as aulas 

em slide de Power Point, as resoluções de exercícios elaborados e os momentos síncronos, 

desenvolvidos na plataforma do Google Meet. Abaixo seguem algumas imagens das 

monitorias, Figuras 1 e 2. 

 

Figura 01: Resolução de exercícios. 

 

Fonte: Própria (2021). 

Figura 02: Resolução de exercícios. 

 

Fonte: Própria (2021). 
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CONCLUSÕES 

Em virtude dos fatos mencionados a respeito do Programa Residência Pedagógica 

(PRP), consumar-se que a participação do graduando nesse programa é fundamental para 

sua formação como professor, pois oportuniza ao futuro docente conhecer mais de perto 

a realidade da educação básica, bem como vivenciar experiências significativas, que vão 

contribuir bastante no desenvolvimento da sua futura profissão e, com isso, propiciar ao 

licenciando sair mais preparado do seu curso. O desenvolvimento das monitorias 

contribuiu tanto no processo de ensino aprendizagem dos discentes das turmas atendidas 

pelo programa quanto na formação profissional do licenciando. Vale ressaltar a 

importância do professor preceptor no acompanhamento e aúxílio no desenvolmento das 

atividades, o que favoreceu uma maior segurança ao graduando, nos momentos das 

monitorias. 
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