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A COMPREENSÃO DOCENTE DA “NOVA” REALIDADE ESCOLAR SOB OS 

MOLDES DO “NOVO ENSINO MÉDIO”: ANOTAÇÕES INICIAIS 

 
Elisângela Maria de Oliveira Sousa1 

Ivan Carlos Costa Martins2  

 
 

RESUMO 

Serão socializados os resultados do pré-teste de uma pesquisa de doutorado em Sociologia, 

do qual participaram docentes e gestores de escolas estaduais do Ceará, que responderam 

ao questionário on-line, pela plataforma Google Forms, em novembro passado. Priorizou-

se o contexto reformista na escola pública de ensino médio do governo Temer, reforçada 

por inúmeros “dispositivos” do atual governo, buscando relacionar as transformações 

locais (a nível da escola) às globais, identificando e caracterizando os impactos e as 

externalidades sociais da reforma na vida escolar e futura das juventudes. O pré-teste – 

com abordagem quali-quantitativa – foi antecedido de um estudo bibliográfico que teve 

como teoria do conhecimento o materialismo histórico-dialético, por problematizar as 

relações entre prática social e circunstâncias materiais e objetivas da realidade. Apesar de 

se constituir em uma hipótese preliminar, o que parece ocorrer nas escolas estaduais 

cearenses é um “apagão”, evidenciado na supressão de conteúdos científicos, na 

superficialidade do tratamento dado às categorias (sociológicas), no “esvaziamento” da 

função política das áreas do conhecimento em detrimento da flexibilização com ênfase em 

uma formação profissional aligeirada e descontextualizada. O novo contexto escolar 

intensificou a precarização do trabalho docente, intensificou a jornada diária visto o 

acúmulo e a sobrecarga de atividades e acelerou o avanço de propostas neoliberais, 

sobretudo, aprendizagem à distância e flexibilização curricular. 

Palavras-chave: Escola. Reforma. Educação.  

 

ABSTRACT 

The results of the pre-test of a doctoral research in Sociology will be shared, in which 

teachers and managers of state schools in Ceará participated, who answered the online 

questionnaire, through the Google Forms platform, last November. The reformist context 

was prioritized in the Temer government's public high school, reinforced by numerous 

"devices" of the current government, seeking to relate local (school-level) to global 

transformations, identifying and characterizing the impacts and social externalities of the 

school. reform in the school and future life of youths. The pre-test – with a quali-

quantitative approach – was preceded by a bibliographic study whose theory of knowledge 

was historical-dialectical materialism, as it problematizes the relationship between social 

practice and material and objective circumstances of reality. Despite constituting a 

preliminary hypothesis, what seems to occur in Ceará state schools is a “blackout”, 

                                                           
1 Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal do Ceará (UFC), 

eoliveirasousa18@gmail.com  
2 Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Ceará (UFC), 

ivan8martins@gmail.com  
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evidenced in the suppression of scientific content, in the superficial treatment given to 

(sociological) categories, in the “emptying” of the political function of the areas. 

knowledge to the detriment of flexibility with an emphasis on lightened and 

decontextualized professional training. The new school context intensified the 

precariousness of teaching work, intensified the daily working day due to the accumulation 

and overload of activities and accelerated the advance of neoliberal proposals, above all, 

distance learning and curricular flexibility. 

Keywords: School. Remodeling. Education. 

 

INTRODUÇÃO 

Esse artigo versará sobre representações (significados/sentidos) de profissionais da 

educação de escolas de ensino médio acerca das mudanças no chão escolar, que vinham 

lentamente se processando, todavia foram aceleradas após o Golpe 2016. É importante 

destacar que dezenas de reformas antecederam a atual, porém, foi no período posterior ao 

afastamento de Dilma Rousseff – precisamente vinte e dois dias da posse definitiva de seu 

vice à presidência, Michel Temer –, que ganha “relevância e urgência” a Medida 

Provisória Nº 746/2016, visando a reestruturação do Ensino Médio, a implementação das 

escolas em tempo integral e da flexibilização curricular na LDB. É necessário salientar que 

a compreensão e análise do “Novo Ensino Médio” requer considerar relacionalmente os 

dispositivos legais, as campanhas publicitárias, as reais implicações no chão escolar, as 

impressões e os desafios postos aos(as) docentes e a suposta liberdade do estudante em 

escolher o que deseja estudar. “Tudo está interligado” (LAVAL, 2019, p. 09).  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O presente artigo é orientado por três considerações preliminares: a primeira é que 

o Capitalismo vive sua crise mais aguda e estrutural a qual afeta a totalidade do complexo 

social (MÉSZÁROS, 2011). Trata-se, então, de uma crise que se dá na própria essência do 

Capital, em seus mecanismos de produção e reprodução social, provocando uma série de 

mudanças nas esferas mais básicas de sociabilidade, como nos planos social e psíquico; nas 

ações governamentais e na economia global, exercendo alguma influência na educação.  

A segunda, diz respeito a uma tendência mundial, qual seja, a proliferação de 

reformas educacionais de inspiração neoliberal – tanto no nível médio (ou secundário) 

como no nível superior –, que não visam, exclusivamente, prover à administração pública 

da lógica da gestão privada; tampouco suscitar a retirada do Estado, pelo contrário, os 
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Estados vêm adotando políticas altamente “intervencionistas” por intermédio de 

dispositivos legais – tais como: medidas provisórias, emendas constitucionais etc. – que, 

no específico à rotina das escolas de ensino médio, sobretudo públicas, acontecem em 

função da adoção de um novo currículo, com a ampliação da carga horária do Projeto de 

Vida, da Formação para a Cidadania e do Desenvolvimento das Competências 

Socioemocionais e das Unidades Curriculares Eletivas, em detrimento da carga horária das 

demais ciências (disciplinas).  

Michel Foucault (1926-1984) empregou o termo “dispositivos” a partir dos anos de 

1970, relacionando-o à vida dos seres viventes, ao seu contexto histórico, às relações de 

governo e aos jogos de poder, enfatizando de que forma os “dispositivos”, tomados 

enquanto “mecanismos” ou conjuntos de efeitos e de relações. Para ele, o poder deriva 

destes “mecanismos”, “operadores de dominação” ou de “dispositivos de dominação” 

(VEIGA, 2016, p. 415). Para Giorgio Agamben (1942-), o “dispositivo”, que antes servia 

para capturar, moldar e/ou controlar o homem através de um determinado processo de 

subjetivação, está fortemente presente na atual fase do capitalismo, contudo, atuando 

distintamente como uma forma de negação do “eu” ou dessubjetivação, porque não forma 

um novo sujeito crítico, participativo ou reivindicativo, pelo contrário, os dispositivos 

atuais – revestidos pela tecnologia e elaborados tecnologicamente –, produzem, “corpos 

inertes”, em sua fase mais embrionária, larvar ou espectral (AGAMBEN, 2009).  

Em terceiro lugar, pressupõe-se, embora precocemente, que está em xeque na 

reforma do ensino médio é: de um lado, a deterioração das instituições educacionais, 

universitárias e científicas (principalmente as públicas), também através de “dispositivos” 

que reduzem a autonomia docente e dos(as) pesquisadores(as) com o escasseamento de 

bolsas de mestrado e de doutorado; de outro, a tentativa de construção de novas 

subjetividades e condutas do sujeito – que precisa se tornar empreendedor, protagonista de 

suas escolhas, que se autogoverne e detenha “capital humano” – porém, inerte e apático no 

que tange à manifestar-se politicamente em defesa de direitos (sociais, civis, políticos).  

 

METODOLOGIA  

Antes de mais nada, nesta seção, ora dedicada à “Metodologia”, serão apresentadas 

as respostas do pré-teste, e, só mais adiante serão feitas análises dentro de um contexto 
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mais abrangente. As primeiras perguntas versaram sobre questões identitárias, como: sexo, 

gênero, cor/raça, orientação sexual, idade e uso de redes sociais. Dos 60 que participaram 

voluntariamente, 26 (43,33%) se declararam homens; 32 (53,33%) são mulheres e 02 

(3,33%) Cis. Verificou-se que 51 dos 60 (85%) informou ser heterossexual; 07 (11,6%) 

homossexual, 01 (1,7%) bissexual e 01 (1,7%) assexual. Quanto à cor/raça, percebeu-se 

que 27 (45%) são brancos(as), 24 (40%) pardos e 09 (15%) pretos. A rede social mais 

usada é o WhatsApp (98,3%), seguida pelo Instagram (81,7%) e Facebook (70%). Quanto 

à idade dos(as) professores(as) e gestores(as), a Tabela 1 é ilustrativa. 

Tabela 01: Idade por faixa etária dos(as) professores(as) e gestores(as). 

Idade Quantidade Absoluta Percentual (%) 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

03 

07 

13 

11 

5,00 

11,70 

21,70 

18,70 

40-44 09 15,00 

45-49 11 18,30 

50-54 02 3,30 

55-59 02 3,30 

60-64 01 1,70 

65-69 01 1,70 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

A segunda parte do questionário versou sobre formação acadêmica. Do total, 56 

(93,3%) têm licenciatura em Instituições de Ensino Superior (IES) públicas, sendo: 10 em 

Letras/Língua Portuguesa; 10 em História; 09 em Geografia; também 09 em Sociologia; 07 

em Matemática; 04 em Filosofia; 03 em Pedagogia (Arte-Educação); 02 em Química; 02 

em Biologia; 02 em Letras/Espanhol; 01 em Letras/Inglês e 01 em Física.  

Referente aos cursos de pós-graduação, verificou-se que, do total de 60, 38 (63,3%) 

tem especialização concluída; 11 (18,3%) detém título de mestre; 04 (6,7%) terminaram o 

mestrado profissional; apenas 01 (1,7%) é doutor e 06 (10%) não iniciaram os estudos de 

pós-graduação. A Figura 1 melhor informa a este respeito. 

Figura 01: Conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) e stricto sensu (mestrado e 

doutorado). 
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Fonte: Elaboração própria (2021). 

Na terceira subdivisão do questionário, aferiu-se que 56 (93,34%) são regentes de 

turma; os demais, 04 (6,66%) são diretores(as) ou fazem parte da coordenação pedagógica. 

A maioria trabalha em escolas públicas de ensino médio, 52 (86,7%); 03 (5,0%) trabalham 

em escolas particulares e 05 (8,3%) em ambas, conforme indica a Tabela 2.  

Tabela 02: Natureza das escolas em que trabalham os(as) professores(as) e gestores(as). 

Natureza 

da Escola 

Quantidade 

Absoluta 
Percentual (%) 

Pública 

Privada 

Ambas 

52 

03 

05 

86,70 

5,00 

8,30 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

O ensino médio estadual é composto por escolas regulares, de tempo integral, 

profissionalizantes, indígenas, escolas do campo, família-agrícola e escola quilombola, 

além dos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) e dos Centros Cearenses de 

Idiomas (CCI). Observou-se que 38 (63,34%) têm vínculo com escolas regulares; 14 

(23,34%) são de escolas em tempo integral; 07 (11,66%) pertencem ao quadro das escolas 

profissionais e apenas 01 (1,66%) é de instituição de ensino militar (Figura 2).   

 

 

 

Figura 02: Natureza das escolas que trabalham professores(as) e gestores(as). 
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Fonte: Elaboração própria (2021). 

Na última seção, deu-se destaque às questões relativas ao “Novo Ensino Médio”. 

Assim sendo, foi perguntado: Qual seu posicionamento em relação ao modelo de Ensino 

Médio vigente desde a LDB/1996?, conforme é apresentado na Figura 03. 

Figura 03: Posicionamento dos(as) professores(as) e gestores(as) em relação ao Ensino Médio 

vigente desde a LDB/1996 

 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

Em conformidade às respostas dadas, 23 (38,3%) se disseram satisfeitos com a 

organização do ensino médio estruturado pós-LDB/1996; 02 (3,3%) estavam, por ocasião 

da aplicação do pré-teste, muito satisfeitos; 14 (23,3%) manifestaram neutralidade; ao 

passo que 20 (33,3%) assinalaram insatisfação e 01 (1,7%) muito insatisfeito. 

Em dezembro de 2015, houve intensa mobilização das escolas do país visando a 

participação propositiva dos(as) docentes no documento preliminar da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). Das respostas obtidas, 25 (41,7%) participaram e 35 (58,3%) 

afirmaram não ter participado destas consultas, como indica a Tabela 3.  

Tabela 03: Participação em consultas públicas sobre o documento preliminar da BNCC. 
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Participação em 

consultas 

públicas 

Quantidade 

Absoluta 
Percentual (%) 

Sim, participei 

Não participei 

 

25 

35 

 

41,70 

58,30 

 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

Quanto à participação em formações sobre a BNCC, verificou-se que, dos 60 

respondentes, 31 (51,7%) dos(as) professores(as) e gestores(as) participaram, enquanto 29 

(48,3%) não participaram. Relativo às propagandas televisivas do MEC sobre o “Novo 

Ensino Médio”, a quase totalidade representada por 50 (83,3%) acompanharam os 

anúncios em vídeos; somente 10 (16,7%) não viram o audiovisual.  

A pergunta: A Escola apresentou aos docentes o Novo Ensino Médio?, obteve-se as 

respostas registradas na Tabela 4. Semelhante indagação foi feita relativa aos discentes, 

segundo ilustra a Tabela 5.  

Tabela 04: Apresentação do “Novo Ensino Médio” aos docentes da escola. 

Apresentação do 

NEM na escola 

para docentes 

Quantidade 

Absoluta 
Percentual (%) 

Sim, houve 

Não, não houve 

Não sei informar 

33 

19 

08 

55,00 

31,70 

13,30 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

Tabela 05: Apresentação do “Novo Ensino Médio” aos docentes da escola. 

Apresentação do 

NEM na escola 

para discente 

Quantidade 

Absoluta 
Percentual (%) 

Sim, houve 

Não, não houve 

Não sei informar 

09 

34 

17 

15,00 

56,70 

28,30 

Fonte: Elaboração própria (2021). 
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Para 43 (71,7%) profissionais da educação, o “Novo Ensino Médio” não preparará 

as juventudes para o mercado de trabalho, em contraposição, 17 (28,3%) veem esta 

possibilidade. A Figura 4 apresenta estas informações, como é possível visualizar.  

Figura 04: Posicionamento dos(as) professores(as) e gestores(as) quanto à possibilidade do “Novo 

Ensino Médio” preparar juventudes para o mercado de trabalho. 

 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

Perguntou-se aos participantes do pré-teste se eles/elas se sentiam esclarecidos(as) 

sobre a implementação dos “Itinerários Formativos”, tendo sido verificado que 24 (40%) 

afirmaram que sim, enquanto 36 (60%) não se consideram esclarecidos a este respeito. 

Figura 05: Entendimento dos(as) professores(as) e gestores(as) sobre os “Itinerários 

Formativos”. 

 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

Dentre as principais mudanças em curso nas escolas estaduais de ensino médio do 

Ceará, destaca-se a substituição dos livros por disciplinas pelas obras didáticas organizadas 

por áreas de conhecimento.  O Quadro 1 visa expor as percepções dos(as) participantes. 
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Quadro 01: Substituição dos livros por disciplinas pelas obras didáticas por áreas de conhecimento. 

Resposta(s) Quantidade Absoluta Percentual (%) 

Prejudicará o ensino e a aprendizagem por não 

aprofundar o conhecimento específico de cada 

disciplina. 

31 51,70 

Aproximará a realidade do estudante ao conteúdo 

trabalhado em sala de aula, evitando a fragmentação 

e/ou a descontextualização. 

12 20,00 

Possibilitará a organização dos conhecimentos de 

forma interdisciplinar pelos professores da mesma 

área. 

10 16,70 

Como os novos livros estão em processo de escolha, 

ainda não posso opinar. 

04 6,60 

Não vejo como vou explicar conteúdos específicos à 

minha área de formação, relacionando-os às demais 

áreas de conhecimento. 

03 5,00 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

Quanto à oferta de “Itinerários Formativos”, os(as) professores(as) e gestores(as) se 

manifestaram considerando a realidade escolar local, o interesse dos(as) estudantes, as 

demandas da comunidade escolar e os recursos disponíveis (físicos, materiais, humanos). 

Em assim sendo, o Quadro 02 demonstra as respostas obtidas. 

Quadro 02: Oferta de “Itinerários Formativos” nas escolas cearenses 

Resposta(s) Quantidade Absoluta Percentual (%) 

Essa proposta aumentará as desigualdades 

historicamente existentes entre o ensino público e o 

privado. 

28 46,70 

As escolas, sobretudo as públicas, não terão 

condições de ofertar diferentes itinerários formativos. 

11 18,30 

Não consigo visualizar a preparação dos estudantes 

para o ENEM nem sequer sua inserção no mundo do 

trabalho. 

08 13,30 

Será vantajoso tendo em vista que o próprio 

estudante escolherá o que quer estudar, ou seja, ele 

terá à sua disposição um self service de itinerários 

formativos. 

04 6,60 

Não me sinto preparado para avaliar essa mudança, 

tampouco se é viável. 

07 11,70 

Estamos sendo consultados sobre a oferta dos 

itinerários formativos mais adaptados à realidade da 

01 1,70 

27



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

 

 

  [10]      

 

SOUSA, E. M. de O.; MARTINS, I. C. C.  (2022) 

escola. 

Com os itinerários formativos, os estudantes 

demonstrarão interesse pelos estudos. 

01 1,70 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

Em relação à implementação do “Novo Ensino Médio”, os(as) professores(as) e 

gestores(as) que participaram do pré-teste manifestaram suas expectativas, consoante o 

Quadro 3. 

Quadro 03: Expectativas relativas à implementação do “Novo Ensino Médio”. 

Resposta(s) Quantidade Absoluta Percentual (%) 

Está comprometida devido à falta de investimentos 

em infraestrutura, formação continuada e discussão 

com gestores, professores, estudantes e comunidade 

escolar em geral. 

24 40,00 

Ocorrerá, muito provavelmente, disparidades entre o 

currículo da escola pública e o da particular. 

17 28,30 

A mudança se faz necessária, porém sou contrário(a) 

à desobrigatoriedade das disciplinas de Geografia, 

Filosofia, Sociologia, História, Biologia, Física e 

Química porque serão estudadas somente se houver 

demanda nos itinerários formativos. 

12 20,00 

O novo modelo de ensino médio tematizará os 

conhecimentos verdadeiramente úteis à vida atual. 

02 3,30 

Será bem sucedida, o ensino médio precisava ser 

“reinventado” para se tornar mais “atraente” para as 

juventudes. 

02 3,30 

Não tenho segurança ou conhecimento para me 

posicionar. 

02 3,30 

Não tenho clareza sobre esse aspecto. 01 1,70 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Em termos metodológicos e, também, epistemológicos, os pré-testes não podem ser 

conclusivos tampouco irrefutáveis; estes se enquadram como recortes da realidade sob 

investigação e, estritamente, neste sentido, funcionam como testagem de sua 

aplicabilidade. Contudo, refletem indícios, impressões, observações, concepções (de vida e 

de trabalho) ou mesmo chaves de interpretações e de significados que exigem do(a) 

pesquisador(a) aprofundamento.  
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Docentes e gestores(as) registraram seus olhares sobre uma nova realidade que está 

em movimento: a escola pública de ensino médio. Sem remodelações em sua estrutura 

predial, algumas escolas foram “redenominadas” por meio de decreto, isto é, passaram de 

escolas regulares para escolas de ensino médio em tempo integral. A rapidez com que o 

currículo foi alterado – através de dispositivos legais –, não foi acompanhada de maior 

preparação docente, visto que 60% não se sente seguro em relação aos itinerários 

formativos e 56,70% considera que a substituição dos livros específicos por disciplinas 

pelas obras didáticas organizadas por áreas de conhecimento poderá ser prejudicial à 

aprendizagem. Falta de investimentos (em estrutura e tamanho), os “novos” velhos dilemas 

(currículos distintos para escolas públicas e privadas e desvalorização da docência), novos 

paradigmas (competição entre escolas públicas, permuta de conhecimentos por 

competências, “mercadização” do ensino público) compõem as dimensões percebidas pelas 

frestas dessas escolas, que a princípio têm dinâmicas desigualitárias.  

 

CONCLUSÕES 

A reforma do ensino médio é resultado de uma tendência mundial com inspiração 

neoliberal, cujo propósito principal é ofertar uma escolaridade básica comum e, com isso, 

aproximar as juventudes do mercado de trabalho. A reforma deste nível da Educação 

Básica não foi antecedida de discussões com os sujeitos conhecedores da realidade escolar. 

E o que os governos esperam em termos de resultados educacionais, o que o Banco 

Mundial e a OCDE planejam para a educação e o que o professor sente no cotidiano de sua 

atividade docente de luta pela sobrevivência e pela formação constante são fatores que se 

encontram em uma flagrante dissonância. Os interesses econômicos privados rondam a 

escola pública: a intervenção direta do capital no ensino público é percebida no sistema 

educacional brasileiro muito antes do que nos sistemas europeus.   

O “Novo Ensino Médio” que, de maneira gradativa e quase imperceptivelmente, 

ganha força e adesão nos quatro cantos do país, por intermédio de um conjunto estratégico 

de dispositivos – discursos, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, 

enunciados científicos, proposições filosóficas, morais e filantrópicas –, demarcam o início 

da “monopolização progressiva pela ideologia neoliberal do discurso e da dinâmica 

reformadora” (LAVAL, 2019). 
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A EXECUÇÃO DO REGIME DE PROGRESSÃO CONTINUADA: NA 
CONTRAMÃO DE UM ENSINO EMANCIPATÓRIO 

          
Arilton Galvão Pimentel1 

 
 

RESUMO 

O RPC é uma política educativa que extingue a reprovação escolar nos três primeiros anos, 
porém, seus efeitos são motivo de discussões. Assim, visando entender os efeitos destes, na 
vida do aluno, por meio uma perspectiva emancipatória, trazemos o artigo ora apresentado, 
o qual se constitui um recorte de uma Tese de Doutorado em Educação (já conclusa). Assim, 
temos por objetivo, refletir sobre os efeitos do RPC na vida do aluno e como está se 
relacionam a uma educação emancipatória. Para tal finalidade, pautamos em Freire (1987), 
Brito Jr (2018), Camurça (2016), Pereira (2016), dentre outros. Trata-se de um estudo de 
campo de abordagem qualitativa, de enfoque descritivo. O estudo evidencia que o RPC 
perpetua as insuficiências de aprendizagem nas diversas áreas de conhecimento, e assim, tal 
política mostra-se excludente perpetuando o status quo instituído pelas elites, distanciando-
se de uma educação emancipatória.  

Palavras-chave: Educação. Aluno. Política Educacional.  
 

ABSTRACT 

The RPC is an educational policy that eliminates school failure in the first three years, 
however, its effects are a matter of discussion. Thus, in order to understand their effects on 
the student's life, through an emancipatory perspective, we bring the article presented here, 
which constitutes a clipping of a Doctoral Thesis in Education (already concluded). Thus, 
we aim to reflect on the effects of the RPC on the student's life and how it is related to an 
emancipatory education. For this purpose, we based on Freire (1987), Brito Jr 
(2018), Camurça (2016), Pereira (2016), among others. This is a field study with a 
qualitative approach, with a descriptive approach. The study shows that the RPC perpetuates 
learning insufficiencies in the various areas of knowledge, and thus, such a policy proves to 
be excluding, perpetuating the status quo instituted by the elites, distancing itself from an 
emancipatory education. 

Keywords: Education. Student. Educational politics. 

INTRODUÇÃO 

A educação é um elemento preponderante em uma sociedade. Desde tempos antigos 

a humanidade percebeu que o ato de ensino-aprendizagem era essencial para um viver 

 
1 Doutor e Mestre em Ciências da Educação, Universidad Autónoma de Asunción - UAA, 
arilton52@hotmail.com 
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melhor e para a própria continuidade da espécie. Em meio a multiplicação da sapiência e das 

complexidades das relações interpessoais, fez-se necessário o surgimento de um local 

apropriado para a transmissão do legado cultural acumulado pela humanidade, assim a  

escola origina-se com tal função, ou seja, se responsabilizou pela educação formal. 

É certo que a Revoluções Industrial e o Iluminismo contribuíram de maneira sem 

precedentes para que o processo educativo se tornasse mais complexo, requerendo da escola 

uma educação mais humanizadora e emancipatória. Para tanto, faz necessário que o sistema 

educativo possa superar seus diversos problemas, os quais são acentuados nos países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento, como é o caso do Brasil.  

Assim, no que tange a história educacional brasileira, notamos que esta desde seus 

primeiros passos, a saber, o período colonial, foi instituída como elemento de segregação de 

classes, sendo ofertada uma educação à elite,  e outro ofertado aos grupos de trabalhadores, 

sendo que esta última era limitada e de menor qualidade, a qual se destinou à aculturação 

dos povos nativos, visando a submissão destes aos interesses econômicos da Coroa 

Portuguesa. 

Desde então se observa em nosso país uma educação que limita o acesso dos pobres 

ao sistema educativo, e quando estes conseguem, está é de má qualidade. Assim, decorrentes 

destas limitações se evidenciam dois elementos: o analfabetismo e a reprovação escolar, 

sendo que este último se tornou o mal crônico de nossa educação. 

Então, visando a superação das problemáticas supracitadas muitas foram as políticas 

educativas implementadas ao longo de nossa história, especificamente no Período 

Republicano, as quais de maneiras diferentes se estendem aos dias atuais. 

Assim, na contemporaneidade, percebe-se que os problemas relacionados à 

reprovação escolar são diversos, e tem destaque significativo em relação aos demais, a partir 

dos quais surgem debates em torno da temática visando solucioná-la. 

Nesse sentido, visando superar tal problemática nos anos iniciais, as quais mostram 

dados expressivos no decorrer histórico de nossa educação, foi proposto o Regime de 

Progressão Continuada (RPC), o qual embora conste na atual LDB (BRASIL, 1996), 

necessitou de outro instrumento normativo, a saber a Resolução nº 10 de 2010, que institui 

o RPC, assim ficou vedada a retenção do aluno entre o 1º e  o 3º ano. 

Tal medida causa divergência de percepções quanto seus efeitos no seio educativo, 

sendo motivo de polêmica entre estudiosos, professores e a comunidade escolar. Então, 
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visando compreender os efeitos de tal política educativa, nos lançamos no estudo dessa 

problemática, através de uma Tese de Doutorado em Ciências da Educação, a qual fora 

defendida em janeiro do corrente ano. Assim, o artigo ora exposto constitui-se de um recorte 

do trabalho supracitado. Este estudo tem por objetivo refletir sobre os efeitos do RPC na 

vida do aluno e como está se relacionam a uma educação emancipatória. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A educação formal brasileira é data dos primeiros anos após a descoberta do Brasil, 

mais precisamente em 1548, a qual foi tutelada aos jesuítas. Tal ensino foi constituído 

unicamente de uma metodologia religiosa, através da catequização os índios e prepará-los 

para o trabalho da colônia, bem como serviu para a manutenção dos filhos dos colonos na fé 

católica, e consequentemente aos interesses portugueses.  

Para alcançar seus objetivos educativos “foram fundadas as escolas de primeiras 

letras, Colégios e Seminários, os jesuítas exerceram um amplo trabalho de catequese”, tal 

educação desenvolveu o ato “ler e o escrever” (AZANHA, 1993, p. 70, apud CAMURÇA, 

2016, p. 52). Esse período fora marcado pela implementação das escolas, consonante a uma 

normatização padrão, “tendo como princípios norteadores valores, culturas e expectativas 

da época” (BANNELL, et al., 2016, p13). 

A pedagogia deste período segundo Veiga (2007, apud AGUIAR, 2018), fazia uso 

de variados recursos, tais como: pregações, ensinos de orações, cantos, ofícios, alfabetização 

e o ensino formal do latim. De acordo com Shigunov Neto e Maciel (2008, apud AGUIAR, 

2018) o projeto educacional dos jesuítas, iam além da catequização, visava a transformação 

social, pois, intuíam radicais mudanças na cultura indígena brasileira.  

Assim, a educação do período colonial se constituiu na dominação cultural, 

ideológica e religiosa, de maneira a sujeitar todos aos interesses da Igreja e da Coroa 

Portuguesa. Em virtude disto, o trabalho dos jesuítas contribuiu para a formação das elites e 

das lideranças da sociedade colonial, para a consolidação da cultura católica no país, pautada 

em um sistema de repressão das classes pobres, dominadas. 

Em seguida, em 1772, houve no Brasil a ruptura entre o Estado e a Igreja, culminando 

na retirada dos jesuítas do território nacional. Assim, “a retirada dos jesuítas do cenário 

educacional representou um marco na história da educação no Brasil, pois, até então, o 

Estado nunca havia manifestado interesse para a questão da educação: tal atribuição havia 
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ficado delegada até aquele momento às ordens religiosas” (RODRIGUES, 2018, p.106).  

Nesse contexto houve a implantação do ensino público oficial, o qual se estendeu até os dias 

atuais.  

Em tal contexto, houve a escassez de professores, que acabou desestruturando a 

educação em no país, tornando-a um bem de consumo de poucos, ficando restrita aos mais 

abastados, que podiam pagar pelo ensino de seus filhos. Assim, restou aos pobres contar com 

a educação ofertada nas igrejas ou em salas das prefeituras que eram realizadas por 

“professores pagos pelo governo” (CAMURÇA, 2016, p. 53).   

Em 1808, com a vinda da família Real para o Brasil-Colônia, a educação nacional 

ganhou novas roupagens, dentre elas a organização “em três níveis: primário, secundário e 

superior” (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2015, apud AGUIAR, 2018, p. 50). De maneira que 

surgem instituições de ensino técnico, culturais e científicas, e os primeiros cursos 

superiores, visando suprir a demanda social oriunda da corte portuguesa, que se instalou no 

Brasil.  

Foi nesse senário que em 1823, com a independência do país, novas mudanças 

ocorreram na educação nacional, por meio da nossa primeira Constituição Federal. Onde, o 

texto legal instituiu a universalidade da Educação Básica, e essa passou a ser um “direito 

social” (RIBEIRO et al, 2018a, p.92). Entretanto, devido às dificuldades relacionadas à falta 

de condições técnicas, assim, o sistema não atendeu as necessidades sociais, pois, os 

números de instituições de ensino eram poucos, tantas públicas quantas as privadas, os 

professores não foram preparados adequadamente para o exercício do magistério e os locais 

das aulas e os materiais eram insuficientes. De maneira que tais problemas serviram para 

manter a segregação intelectual, pois, continuava limitado o acesso das classes pobres a esse 

direito fundamental do ser humano. 

Em 1989, houve uma nova esperança para os excluídos, em meio a promulgação da 

Constituição que se encontra em vigor em nosso país, a qual elevou a educação como um 

mecanismo de combate à desigualdade, e objetivava garantir a diversidade. Então, foram 

criadas escolas organizadas em classes de séries, principalmente em são Paulo, e isso para 

Gil (2018, p.2018), “implica destacar que a escola seriada paulista pressupunha o ensino 

simultâneo, em que os conteúdos eram ensinados a todos os alunos da mesma maneira e ao 

mesmo tempo”. 

Posteriormente, com o fim da Primeira Guerra Mundial, houve uma nova 
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configuração no sistema produtivo dos países vencedores, e nesse contexto se evidenciou o 

atraso educacional brasileiro que possuía 80% de sua população analfabeta. Assim, a Escola 

Nova emerge com novas práticas pedagógicas, as quais propunham alterações no meio 

educativo, visando torná-la mais eficiente. Seus adeptos reivindicavam o direito do ensino 

gratuito e obrigatório para crianças dos 7 aos 14 anos, o direito de acesso à educação para 

adultos, homens e mulheres, e a laicidade do sistema educacional (MOURA, 2019). 

Em 1937, houve a criação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), que possibilitou a coleta de informações sobre o sistema 

educacional brasileiro. Assim, o governo passou a contar elementos estatísticos de grande 

nível de confiabilidade, que auxiliaria no mapeamento do sistema educativo e seus maiores 

problemas, dentre eles, destacamos a reprovação escolar, na qual está inserida o foco de 

nossa pesquisa. Esse período foi caracterizado por altas taxas de reprovação nos anos inicias, 

passando assim a ser pauta de debates, e consequentemente de ações que visassem modificar 

tal situação. 

Esse contexto foi fundamental para a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB), em 1961. A partir de tal normativa houve a reorganização do 

sistema educacional no Brasil. Dentre as alterações propostas, encontrava-se a possibilidade 

da implantação dos ciclos escolares e da progressão de alunos, permitindo também que as 

escolas tivessem autonomia em organizar seus métodos e currículos de maneira que 

adequassem seu ensino as novas demandas sociais.  

Todavia, esta educação como as antecessoras permaneceram sujeita ao contexto 

socioeconômico e político do país, caracterizando-se como um sistema educativo 

aristocrático, mantendo os privilégios dos grupos dominantes, e perpetuando à exclusão das 

classes pobres, em um momento histórico de altos índices de reprovação, precedido pela 

evasão escolar. 

Mais adiante, durante a Ditadura Militar houve a manutenção da ordem 

socioeconômica, onde a educação permaneceu como um instrumento de legitimação das 

disparidades e dos privilégios sociais das elites. Assim, tais sujeitos perpetuavam sua 

hegemonia, garantindo a continuidade do sistema de dominação.  

Na década de 1980, “o Brasil passou por um processo de abertura democrática e lutou 

pelo fim da ditadura” (RIBEIRO et al. 2018a, p. 159). Nesse momento histórico surgiram 

diversos movimentos e organizações em prol de mudanças no cenário educacional, dentre 
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eles: Associação Nacional de Educação (ANDE), Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPED), Centro de Estudos Educação Sociedade (CEDES), tais 

organizações contribuíram para a organização das Conferências Brasileiras de Educação 

(CBE) que foram realizadas em diferentes regiões do país objetivando contribuir para a 

redação do texto da Constituição e de uma nova LDBN, onde foram propostas novas práticas 

pedagógicas, que intuíam a propagação da escola gratuita e de qualidade (RIBEIRO et al. 

2018a). 

Essa década foi marcada pela continuidade dos “altos índices de repetência na 

Educação básica, que era de aproximadamente 22%, afastando os alunos da escola” (BRITO 

JÚNIOR, 2018, p. 12), e agravava-se na 1ª e 2ª série, onde os índices de reprovação eram de 

52,5% e a evasão era de 2,3% (RIBEIRO,1991, apud Ribeiro et al, 2018b). A partir de tais 

problemáticas, se intensificaram os debates no seio educacional que culminaram em 

elementos jurídicos, tais como: a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Base da 

Educação, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), o Plano Nacional de Educação 

(PNE), entre outras normativas, bem como levou a implementação de propostas de políticas 

educacionais que visavam superar tais insuficiências educativas.  

Em 1988, houve a redemocratização do Brasil que trouxe para o campo educacional, 

consolidações legais extremamente importantes, por meio da Constituição Federal de 1988, 

a qual instituiu um Estado Democrático e de Direito, onde o governo se compromete com a 

Educação Básica, que deve ser gratuita e de qualidade (BRASIL, 1988). Assim, buscou-se a 

melhoria do ensino, e para tal fim, foram sendo implementadas novas políticas, programas 

e ações educacionais, almejando a superação das desigualdades e defasagens típicas do meio 

educativo nacional, de maneira que a educação pudesse manter os estudantes no espaço 

escolar evitando a repetência e a evasão escolar. Assim, a Constituição nacional propôs que: 
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, n.p). 

Nesse contexto de reprovações, em 1996, foi promulgada a nova LDB, com a 

finalidade de resolver tal problemática e as correlatas. Assim, o artigo 32 da LDB reza que: 

“os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino 

fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de 
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ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino” (BRASIL, 

1996, n.p).   

Nesse sentido, o RPC é visto por muitos como elemento essencial na solução dos 

problemas educativos referentes à reprovação, pois, impede que tal prática seja executada 

nos três primeiros anos do Ensino Fundamental. Porém, tal medida requer um 

acompanhamento contínuo do aluno, de maneira que o mesmo conte com o auxílio de ações 

que possa levá-lo à superação das dificuldades de aprendizagem. 

Para Brito Júnior (2018), a progressão continuada surge, inicialmente, como a 

panaceia, capaz de sanar os problemas educacionais, pois, combate à evasão e a permanência 

escolar, a primeira barreira a transpor para uma educação de qualidade e para grande parte 

da população em idade escolar. Assim, segundo o autor citado, o objetivo primário do RPC 

é minimizar a evasão escolar, e superar as taxas de retenção, evitando o desânimo e 

impedindo que os alunos possam evadir do espaço escolar, o que sem dúvidas prejudica a 

aprendizagem e gera altos custos ao sistema educacional. (BRITO JÚNIOR, 2018). 

Porém, mesmo em meio ao embasamento legal da LDB, o RPC não teve efetiva 

implantação por parte dos entes federados nos seus respectivos sistemas, de modo que em 

2010, o CNE instituiu a Resolução CNE/CEB nº 7, datada de 14 de dezembro de 2010, a 

qual dentre as diversas alterações propostas intuindo uma melhor organização do sistema 

educativo brasileiro, propôs solucionar o problema da reprovação escolar, e para tal fim foi 

reafirmada a necessidade da implementação do RPC em todo meio educacional nacional 

(BRASIL, 2010). 

Portanto, o RPC surgiu como elemento de grande relevância para a melhoria da 

educação nacional, pois, intuiu resolver o maior problema de nosso sistema educacional, a 

reprovação. Nesse sentido essa medida não poderia acarretar prejuízo ao desenvolvimento 

escolar do aluno, e assim, deveria amenizar a defasagem idade-série, bem como os índices 

de evasão escolar.  

Assim, tal política é considerada controversa, causando múltiplas percepções, 

havendo grupos favoráveis e outros contrários, onde alguns entendem que estas ações são 

benéficas e outros que essas são maléficas ao desenvolvimento do educando, trazendo 

sequelas psicopedagógicas aos mesmos. 
. 

METODOLOGIA  
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Partindo do pressuposto de que a investigação científica é um “conjunto de 

procedimentos intelectuais e técnicos” (GIL, 2008, p.8), que possibilita galgar os objetivos 

pré-estabelecidos de uma pesquisa, visando entender as razões ou motivos de um 

determinado fenômeno, adotamos como  procedimentos técnicos de coleta de dados o estudo 

de campo (Gil, 2010), com abordagem qualitativa, e ao que se refere aos objetivos pré-

estabelecidos enquadra-se no tipo descritivo (GIL, 2010), de desenho não experimental, pois 

nem o fenômeno, nem alguma variável será “manipulado pelo pesquisador” (ANDRADE, 

2010, p.112). 

Assim, utilizamos instrumentos diversificado para a coletas dos dados, visando que 

a mesma fosse realizada com um “adequado desenvolvimento” (SEVERINO, 2007, p.118), 

dentre estes: o questionário semiestruturado, a análise documental e a observação 

participante. Os dados foram tratados por meio da triangulação.  

De acordo com Azevedo et al. (2013), a triangulação de dados constitui-se na 

combinação de múltiplos métodos, técnicas de coleta ou fontes de informações, objetivando 

superar as deficiências decorrentes de uma investigação ou de um método usado na análise 

de um fenômeno. Nesse sentido, está forma de análise segundo Marcondes e Brisola (2014), 

possibilita a ampliação do universo de informações em torno de seu objeto de pesquisa, 

utilizando-se, por exemplo, do grupo focal, entrevista, aplicação de questionário, dentre 

outros procedimentos, e assim, “imprimir o caráter de cientificidade ao estudo” 

(MARCONDES; BRISOLA, 2014, p. 203). 

Nesse sentido trazemos o acompanhamento documental de 9 alunos que desde 2016, 

ano da implementação do RPC, no Munícipio de Tucano no Estado da Bahia, foram 

aprovados unicamente por força de tal política educativa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Detectamos que os alunos elencados para este estudo, os quais foram aprovados por 

força do RPC já estava em atraso de idade em relação a série escolar como exposto na 

Tabela 01. 

Tabela 01: Sexos e Idade dos alunos em 2018 
 

 
Aluno 

 
Sexo 

 Ano/Série cursado por cada um dos alunos de 
2016 a 2020 
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Idade 
em 

 2018 

2016 2017 2018 2019 2020 

A1 F 9 2º ano                                                                                                                                                                     3º ano 3º ano 4º ano 4º ano 
A2 M 9 2º ano                                                                                                                                                                     3º ano 3º ano 4º ano 4º ano 
A3 M 9 2º ano                                                                                                                                                                     3º ano 3º ano 4º ano 4º ano 
A4 M 9 2º ano                                                                                                                                                                     3º ano 3º ano 4º ano 4º ano 
A5 M 9 2º ano                                                                                                                                                                     3º ano 3º ano 4º ano 4º ano 
A6 F 9 2º ano                                                                                                                                                                     3º ano 3º ano 4º ano 4º ano 
A7 M 10 2º ano                                                                                                                                                                     3º ano 3º ano 4º ano 4º ano 
A8 M 9 2º ano                                                                                                                                                                     3º ano 3º ano 4º ano 4º ano 
A9 M 9 2º ano                                                                                                                                                                     3º ano 3º ano 4º ano 4º ano 

 
Fonte: Tucano (2016; 2017; 2018; 2019; 2020). 

 
Embora, o RPC tenha extinguido a reprovação no ciclo 1, ou seja, do primeiro ao 

terceiro ano, esse ato não foi suficiente para garantir uma educação que possibilite efetivas 

aprendizagens. Neste sentido, foi detectado por meio dos mapas de notas e pelo questionário, 

aplicados para com os professores que atuavam no referido ciclo, que tal política deixa 

sequela e insuficiências de leitura, escrita, conhecimentos matemático e nas demais 

aprendizagens. 

Tal realidade para Soares (2020), aponta que os índices insatisfatórios de leitura e 

escrita das crianças inseridas em políticas educativas que visam sanar os déficits de 

aprendizagem, são motivos de debates e polêmicas, em diversos setores, tanto no meio 

acadêmico como no meio social, de modo que os governos nos seus diferentes níveis buscam 

soluções para tais problemáticas.  

Assim, são características dessas políticas mal implementadas, um número grande de 

indivíduos com lacunas de aprendizagens, as quais estendem por vários anos de escolaridade 

ou mesmo após a conclusão do Ensino Fundamental, sendo perceptíveis as dificuldades de 

tais indivíduos em ações como o “preencher formulários, não sabem escrever cartas formais, 

requerimentos, etc” (SOARES. 2020, p. 57). 

Para Pereira (2016, p.39), o fracasso escolar está associado à leitura e a escrita, pois 

“via de regra, alunos que leem e escrevem mal” são os que fracassam na escola, de modo 

que tal fracasso pode levá-los a acúmulos de problemas de aprendizagem e, também, nas 

relações interpessoais. De modo que o sucesso do aluno na escola depende de sua capacidade 

de realizar tarefas que comumente envolvem leitura e escrita.  
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Neste contexto educativo, independente da percepção pedagógica adotada pelo 

professor, percebemos que a leitura é um elemento de extrema relevância na educação 

formal, de modo que a sua insuficiência ou mesmo a sua inexistência no viver do aluno, 

caracteriza-se como uma exclusão do mesmo ao mundo moderno, caracterizado como 

letrado.  

Então, segundo Souza (2017, p. 80), a escola no RPC acaba sendo um mecanismo de 

perpetuação da segregação e da exclusão social “no seu interior, à medida que os alunos 

permanecem no sistema, mas sem possibilidades reais de sucesso”. Esse contexto educativo 

mostra-se danoso ao aluno, pois, pouco interfere na sua formação crítica, emancipatória, 

tendo em vista que as insuficiências destes, os inibem e os excluem, de um viver pleno na 

busca de sua emancipação. 

Pois, a partir das observações participantes, tipificamos tais alunos como retraídos e 

outros indisciplinados. E assim, tais sujeitos não comungam da base de uma educação 

emancipatória, como expressou Freire (1986), onde os homens aprendem em coletividade, 

compartindo saberes, buscando soluções para os desafios que rodeiam às classes oprimidas. 

CONCLUSÕES 

O RPC é de grande relevância como política educativa, que visa sanar a problemática 

da reprovação escolar, e por consequência contribuir com a melhoria da qualidade do meio 

educativo público brasileiro. Todavia, as insuficiências na sua execução torna esta um 

instrumento de perpetuação de dominação das elites constituídas. 

Tal fato se dá em meio pelos baixos níveis de aprendizagens dos alunos, bem como 

pós aos ciclos, onde tais alunos acabam por vivenciar às reprovações decorrentes dos déficits 

de aprendizagens. 

Esse contexto de insuficiências de aprendizagens, as quais são frutos de uma 

pedagogia Liberal Capitalista, que sufoca o ser, tornando-o incapaz de adquirir 

aprendizagens significativas, que possibilitem a emancipação de suas classes historicamente 

dominadas, onde estas são meros objetos de uma história firmada no status quo estabelecido 

pelos seus dominadores. 

Este contesto refletira lacunas de aprendizagens nas demais etapas dos ensinos, 

inclusive no nível superior, de maneira que tais sujeitos por fatores condicionantes, serão 
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incapazes de se apropriem de conhecimentos úteis ao seu viver diário, os quais os levarão à 

sua emancipação.   
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RESUMO 

Considerando a importância da prática do estágio na efetivação do direito à educação e os 

obstáculos enfrentados pelas instituições de ensino, pelos estudantes e pelos empregadores, 

o presente trabalho tem como objetivo descrever as principais funções da prática de estágio 

durante o ensino superior, bem como sugerir soluções de cunho prático para melhorar a 

gestão de tão importante atividade. Para isso, se buscou embasamento em literatura 

especializada, em artigos recentes publicados em periódicos e na legislação referente à 

educação e aos estágios vigentes no Brasil. Como resultado, foram trazidas uma série de 

sugestões que, se adotadas, poderão incrementar consideravelmente formação discente no 

que diz respeito à prática profissional nos cursos superiores.  

Palavras-chave: Direito à Educação. Educação Superior. Estágios Supervisionados.  

 

ABSTRACT 

Considering the value of internship practice in the realization of the right to education and 

the obstacles faced by educational institutions, students and employers, the present work 

aims to describe the main functions of internship practice during higher education, as well 

to suggest practical solutions to improve the management of such an important activity. 

Thus, a foundation was sought in specialized literature, in recent articles published in 

journals and in legislation regarding education and internships in force in Brazil. As a result, 

a series of practices were introduced which, if adopted, could considerably increase student 

preparation with regard to professional practice in higher courses. 

Keywords: Right to Education. College Education. Supervised Internships. 

 

INTRODUÇÃO 

A universidade tem, hoje, atuação inegavelmente voltada à produção científica, 
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sempre aliada às atividades de extensão e de ensino. Este tripé, inclusive, possui matriz 

constitucional, conforme se extrai do art. 207 da Carta Magna (BRASIL, 1988) ao dispor 

que as “universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão”. 

Embora seja inegável a relevância das atividades de pesquisa no ambiente 

universitário, não se pode esquecer da importância de inserir os egressos do ensino superior 

no mercado de trabalho. A título de ilustração, convém mencionar a pesquisa realizada pelo 

Núclo Brasileiro de Estágios – NUBE (LIMA, 2021) realizada com recém formados, na qual 

se constatou que 52,12% dos entrevistados não estavam trabalhando e outros 27,85% 

estavam desempregados há mais de um ano. Mais alarmante, ainda, é que dos 43,05% já 

inseridos no mercado, apenas 19,93% executavam atividades relacionadas às suas 

formações. 

Diante desse cenário, a prática de estágios ao longo da graduação surge como uma 

das atividades com maior potencial para superação da barreira entre o ensino superior e o 

mercado de trabalho. Se realizado adequadamente, a atividade pode se tornar extremamente 

profícua para todos os envolvidos: alunos, empresas e universidades.  

Ocore que o estágio, em que pese o rico amparo legal dado pela Lei de Estágios (Lei 

nº. 11.788/2008), tem sua realização deixada em segundo plano pelas instituições de ensino 

superior, sobretudo nos cursos que sequer têm estágio supervionado obrigatório. Os 

discentes que optam por realizá-lo, acabam lidando enorme incerteza e até certo descaso. 

Considerando o exposto, a gestão adequedada dos procedimentos para regularização 

do estágio, à luz da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e da Lei 

de Estágios, é um instrumento de enorme valia para efetivação da prática profissional e, 

consequentemente, para concretização do direito à educação.  

Nesse contexto, o presente trabalho objetiva elencar as princípais funções do estágio 

supervisionado na efetivação do direito constitucional à educação, os maiores problemas 

enfrentrados por alunos e professores, bem como busca propor soluções e melhorias no 

processo de gestão de estágios. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

44



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

 

 

  [3]      

 

ANDRADE, et al. (2022) 

 

 É cediço que o ensino superior contemporâneo tem profunda relação com o mercado 

de trabalho. Não sem motivo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (BRASIL, 

1996), em seus primeiros artigos, menciona a necessária vinculação entre ensino escolar e 

trabalho, verbis: 

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. 

§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 

predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. 

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 

prática social. 

Art. 2º 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. 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

[...] 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 

sociais (grifo nosso). 

 

 Para Monteiro, Santos e Gonçalves (2019), a universidade tem papel de destaque na 

inserção dos discentes no mercado profissional. Em investigação sobre o significado do 

ensino superior, os autores destacam que: 

A correlação entre os significados de desenvolvimento pessoal no ensino 

superior e os significados de afirmação profissional na transição do ensino 

superior para o trabalho pode fornecer informações importantes sobre 

como as instituições devem se concentrar nas questões relacionadas à 

preparação para essa transição. Intervenções que impliquem contato direto 

com profissionais (ex.: entrevistas), com ambientes reais de trabalho (ex.: 

visitas a instituições e empresas) e com o mundo empresarial (ex.: estágios 

e eventos com empresas) podem revelar-se de grande valia, pois levantam 

o desafio de pensar sobre os recursos disponíveis ou necessários para 

desenvolver e implementar projetos vocacionais realistas e satisfatórios 

(MONTEIRO; SANTOS; GONÇALVES, 2019, p. 11) (tradução nossa). 

 Isto é, ante a importância do contato entre estudantes e profissionais, é mister 

intensificar as atividades que promovam o contato com o mundo empresarial e com o 

mercado de trabalho.  
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 Nessa senda, o estágio surge como meio para superar tal barreira, promovendo a 

aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da graduação. Conforme a lição 

de Zabalza (2015, p. 107), o estágio desempenha uma série de funções. Primeiramente, 

aproxima estudantes e mercado de trabalho, oferecendo, inclusive, melhores possibilidades 

para obtenção de um emprego. Ademais, o estágio “ilumina”, ou seja, dá sentido aos 

conceitos aprendidos em sala de aula, e proporciona novos conhecimentos e habilidades aos 

discentes.  

 Demonstrado o valor do estágio enquanto atividade formativa, cumpre aduzir, neste 

ponto, os aspectos burocráticos que viabilizam a sua correta e adequada realização, uma vez 

que a gestão dos processos internos de cada universidade deve ser vista como parte essencial 

para consecução dos objetivos institucionais. 

 No plano legal, a Lei nº. 11.788/2008 (BRASIL, 2008) conceitua o estágio da 

seguinte forma: 

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.  

 Da mera leitura do dispositivo, se extrai que o estágio é uma atividade educativa, não 

se confundindo com a atividade profissional em si. Além disso, deve ser sempre 

supervisionada por um profissional da respectiva área de atuação. Apesar de parecer óbvio, 

não são raras as situações em se constata estagiários trabalhando como verdadeiros 

profissionais, sem a adequada supervisão, ou apenas executando de tarefas extremamente 

repetitivas.  

 Em estudo empírico, Callefi e Mello Neto (2019), por exemplo, constataram que a 

euforia inicial dos estagiários com a descoberta do trabalho muitas vezes é substituída por 

enorme frustração, seja pela monotonia das atividades realizadas, pela falta de clareza a 

respeito das funções ou pela falta de perspectiva dentro do estágio.  

 No que tange especificamente aos procedimentos burocráticos, a Lei de Estágios 

estabelece uma série de requisitos obrigatórios. A primeira delas é a formalização do Termo 

de Compromisso de Estágio, documento obrigatório a ser celebrado entre o educando, a 
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parte concedente do estágio e a instituição de ensino (art. 3º, II). Trata-se de documento 

imprescindível, responsável por distinguir a relação de estágio da relação de emprego. 

Conforme explica Duarte (2013), a “diferença entre o estágio e contrato de trabalho é que 

no primeiro objetivo é a formação profissional do estagiário, tendo, portanto, finalidade 

pedagógica [...] sem este termo de compromisso [...] existirá vínculo de emprego”. 

 Por fim, é indispensável elencar as partes integrantes do compromisso de estágio e 

descrever brevemente suas funções. Conforme já mencionado, três são os principais atores: 

universidade, estudante e concedente (empregador). O quadro abaixo, retirado de importante 

trabalho sobre o tema, esquematiza as funções precípuas de cada um: 

Figura 01: Os Agentes do Estágio. 

 

Fonte: Zabalza (2015, p. 41). 

 Como representantes da universidade, geralmente, temos o Coordenador do Curso, 

responsável por organizar os trâmites burocráticos, e o orientador de estágio, a quem cabe 

instruir o aluno diretamente. Do lado do empregador, há o efetivo concedente, responsável 

pela empresa, e o supervisor de campo, que irá direcionar a atuação do estagiário.   

METODOLOGIA  

No que diz respeito à finalidade, trata-se de pesquisa predominantemente descritiva 

e aplicada, tendo em vista o objetivo de esclarecer o que se sabe do estágio e elaborar 
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estratégias adequadas para atuação prática das instituições de ensino, tudo mediante uma 

abordagem qualitativa, buscando entender os valores e funções da prática de estágio. 

Ademais, o presente trabalho é construído através de uma pesquisa bibliográfica, a 

partir de artigos publicados em periódicos, notícias e livros sobre o tema, bem como por 

intermédio de uma pesquisa documental, a partir da análise da Constituição Federal e da 

legislação pertinente.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A partir das pesquisas elencadas, não restam dúvidas quanto à importância do estágio 

na formação do estudante do ensino superior, de sorte a melhorar sua inserção no mercado 

de trabalho e auxiliá-lo na escolha profissional.  

Pode-se mencionar, ainda, as principais dificuldades em relação ao estágio 

encontradas da prática, a saber: trabalho repetitivo e atuação não supervisionada; falta de 

acompanhamento pela instituição de ensino; e falta de regulamentação no projeto 

pedagógico dos cursos. 

Em virtude desse panorama, cabe sugerir uma série de práticas que, se adotadas, 

poderão melhorar a prática de estágio, promover formação mais completa e, 

consequentemente, dar maior efetividade ao direito à educação constitucionalmente 

garantido. 

O primeiro ponto de destaque é a sobrecarga sobre a função de coordenador de curso, 

o qual geralmente atua na organização burocrática dos estágios. Por isso, é importante 

promover certa desconcentração da atividade, de modo que seja criada a função específica 

de Coordenador de Estágios, que poderá se dedicar com maior afinco à gestão dos estágios. 

Desse modo, será possível pensar nas melhores estratégias para motivação dos alunos, bem 

como em aspectos meramente administrativos, como o processo de confecção dos termos de 

compromisso e a divulgação das oportunidades de estágios.  

Outra função de grande importância é a do orientador, professor responsável por 

acompanhar diretamente o estagiário. Nesse sentido, seria fundamental que fossem 

designados, em cada curso de cada instituição, orientadores específicos para determinadas 

áreas de atuação. Além disso, com essa divisão, os professores não estariam tão 
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sobrecarregados, tornando viável o acompanhamento direto de cada aluno e o contato 

dialogado com o supervisor de campo e o concedente do estágio. Embora logisticamente 

nem sempre seja possível, é interessante, inclusive, que sejam realizadas visitas in loco.  

Em relação a confecção dos documentos necessários para formalização do estágio, é 

de grande importância a implementação de um software adequado. Dessa forma, os 

processos de criação dos termos de compromisso podem se tornar mais céleres e simples, 

proporcionando um melhor controle institucional e incentivando a realização do estágio da 

forma adequada. Pouco adianta o acompanhamento pedagógico se, legalmente, o estágio não 

estiver regularizado. Seria um contrassenso e um desencorajamento à realização das práticas 

profissionais. 

Em suma, se observados os problemas e as sugestões para melhorias, dois são os 

pilares principais para a realização satisfatória do estágio: o diálogo entre as partes 

interessadas e a gestão interna da universidade. Com o funcionamento adequado de tais 

pilares, o estágio estará apto a cumprir sua função de maneira plena. A figura abaixo 

esquematiza os principais aspectos esperados: 

Figura 02: Medidas a serem adotadas por cada agente.

 

Fonte: Própria (2022). 

 Uma ferramenta de grande valia para implementação de todas as medidas sugeridas, 

pelo menos no âmbito das universidades, é a criação de um Projeto Pedagógico de Curso no 

qual se dê a devida atenção aos estágios. O estágio deve compor parte integrante da carga 
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horária do curso e os procedimentos devem ser previstos de forma clara e intuitiva nas 

normativas internas de cada curso, atendendo as suas peculiaridades. 

Isto posto, acredita-se que a adoção das práticas sugeridas, combinadas com o intenso 

e contínuo diálogo entre todos os agentes envolvidos, poderá contribuir para efetivação do 

direito à educação, principalmente sob a ótica de preparação para o mercado de trabalho. 

Assim, ao formar, além de cientistas, excelentes profissionais, a universidade cumprirá seu 

papel social e trará impacto positivo à sociedade.  

CONCLUSÕES 

O presente trabalho se propôs a trazer à tona a importância dos estágios 

supervisionados na formação de alunos do ensino superior, estabelecendo suas principais 

funções e destacando a necessidade de realização práticas institucionais direcionadas ao 

aperfeiçoamento da gestão dos estágios como pressuposto da completa efetivação do direito 

à educação, especialmente quanto à dimensão de preparação dos discentes para o mercado 

profissional. 

 Os tópicos aduzidos demonstram, inequivocamente, que o estágio deve ser 

incentivado como prática curricular nos cursos de graduação e que a legislação vigente 

estabelece diretrizes claras e eficientes para que se promova a adequada gestão das práticas 

de estágio. No entanto, é preciso que todas as partes envolvidas atuem de maneira diligente, 

sob pena de tornar a atividade nociva ao interesse dos alunos. 

 Diante disso, foram sugeridas uma série de medidas que auxiliarão as instituições a 

contemplarem as especificidades dos estágios, especialmente no que diz respeito ao diálogo 

entre concedente, aluno, supervisor, orientador e instituição de ensino e aos sistemas 

informacionais de cada instituição.   

 Isto posto, não se pretende exaurir as discussões sobre o tema no presente trabalho. 

A produção científica ainda é carente de dados quantitativos precisos sobre a realização dos 

estágios e sobre a situação das universidades brasileiras. Cabe, portanto, a estudos futuros se 

aprofundarem no tema.  
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RESUMO 

O presente trabalho visa problematizar a reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017), 

com o intuito de compreender qual projeto de sociedade que a reforma pretende impulsionar. 

Constituindo-se como uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico, procurou-se analisar 

o projeto de nação que está por trás da lei que regulamenta o “novo Ensino Médio. Partimos 

da análise desenvolvida por três pensadores da sociologia clássica (Weber, Durkheim e 

Marx), e de três sociólogos brasileiros (Holanda, Freyre e Prado Júnior) que nos ajudam a 

entender as relações sociais mediatizadas pelo avanço do capitalismo e dos meios de 

produção, e de que forma a reestruturação do Ensino Médio pode influenciar na própria 

configuração social. A partir do diálogo com as obras dos autores apresentados foi possível 

concluir que, a reforma do Ensino médio implementada por Temer apresenta mais recuos 

que avanços e que propõe uma formação social que ao fim e ao cabo reforça as desigualdades 

sociais.  

Palavras-Chave: Ensino Médio; Sociologia da Educação; Reforma da Educação 

 

ABSTRACT 

The present work aims to problematize the reform of High School (Law nº 13.415/2017), in 

order to understand which project of society that the reform intends to promote. Constituting 

itself as a qualitative research of a bibliographic nature, we tried to analyze the nation project 

that is behind the law that regulates the “new High School. We start from the analysis 

developed by three thinkers of classical sociology (Weber, Durkheim and Marx), and by 

three Brazilian sociologists (Holanda, Freyre and Prado Júnior) who help us to understand 

the social relations mediated by the advance of capitalism and the means of production, and 

how the restructuring of High School can influence the social configuration itself. From the 

dialogue with the works of the authors presented, it was possible to conclude that the reform 

of secondary education implemented by Temer presents more setbacks than advances and 

that it proposes a social formation that, in the end, reinforces social inequalities. 

Keywords: High school; Sociology of Education; Education Reform 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo visa problematizar a reformulação da última etapa da educação 
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básica sancionada por Temer, que modificou a LDB, o FUNDEB e parte da CLT que 

regulamenta o trabalho docente. A lei nº 13.415/2017 passa a ser questionada por grande 

parte dos intelectuais e movimentos sociais que discutem a educação, desde sua primeira 

implementação por meio de uma Medida Provisória que de forma abrupta altera um modelo 

de educação que vinha sendo implementada no Brasil.  

Situamos que tais mudanças ocorreram após a concretização do impeachment da 

presidente Dilma Roussef, e com a posse de Michel Temer, que tão logo assumiu, já colocou 

em prática uma série de propostas de reformas neoliberais, cujo objetivo era a diminuição 

do estado e o desinvestimento público em áreas como a educação, saúde e programas sociais. 

A primeira expressão destas mudanças é expressa pela MP 746/2016, que culmina na Lei 

n.13.415/2017. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesta seção, buscaremos analisar a Reforma a partir das contribuições teóricas de 

três pensadores três pensadores da sociologia clássica (Weber, Durkheim e Marx), e de três 

sociólogos brasileiros (Holanda, Freyre e Prado Júnior) que nos ajudam a entender as 

relações sociais mediatizadas pelo avanço do capitalismo e dos meios de produção, e de que 

forma a reestruturação do Ensino Médio pode influenciar na própria configuração social. 

Trazemos as contribuições de Weber (2009) para analisar as relações econômicas e 

sociais, bem como as concepções de Estado, e das leis, além de procurar identificar de que 

modo a racionalização da sociedade nos ajuda a pensar a formação social no Brasil e o tipo 

de educação que se quer construir, tomando como referência a Lei n. 13.415/2017. 

Para tanto urge situar a compreensão de Weber sobre o Estado; segundo o qual é o 

agente responsável por administrar o interesse da coletividade. Desta forma, Weber (2009, 

p.05) vai afirmar que o Estado é “uma associação política, com uma constituição 

racionalmente redigida, administrado por funcionários treinados”. E essa associação política 

é regida por leis, que segundo ele, são regras que permitem o funcionamento do próprio 

capitalismo. 

Para Weber (2009) o capitalismo não é um problema em si, mas é a racionalização 

que a sociedade ocidental lhe impôs que o configura nestes marcos de organização e 

funcionamento. Para contrapor esse capitalismo ocidental, weber toma as experiências que 

ocorreram em sociedades como a China e Babilônia como modelos anteriores do 
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capitalismo, e que não apresentava o que ele denomina de “ethos” do capitalismo ocidental. 

Podemos até pensar a partir da obra de Weber que é pela dinâmica do próprio 

capitalismo que um regime monárquico não corresponderia as necessidades do próprio 

sistema, que precisava de um regime muito mais racionalizado, com funcionários capazes 

de administrar as diversas tarefas de um Estado eficaz. 

De igual modo, um país que tivesse traços patriarcais e clientelistas também não 

condiria com a lógica do próprio sistema capitalista. Dialogando com Weber, vemos em 

Holanda (1995) um entendimento que parte dessa inquietação em relação a própria 

composição da sociedade brasileira. Segundo a qual o sociólogo vai afirmar que a “família 

patriarcal representava um atraso [para o Brasil], [e que] a sociedade moderna exigia uma 

sociedade de homens livres e de inclinação mais igualitária” (HOLANDA, 1995 p.144). 

Desta forma Holanda (1995) vai destacar que no Brasil as relações de racionalidade 

não ocorreram como deveriam, e que a condução do Estado não vai servir para atender a um 

interesse coletivo, nem tampouco ter aquele funcionário que vai administrar as leis que 

foram racionalmente redigidas, mas que ao contrário disso, esse homem rural, vai trazer para 

a administração pública essa marca de satisfazer seus interesses privados sobre o público. 

Também dialogamos com Durkheim (2007), para pensar a educação como um fato 

social; ou seja, é por meio dela que nos apropriamos de determinados valores, normas 

culturais e da própria estrutura social da qual fazemos parte. Para Durkheim (2017, p.05), a 

educação é o meio pelo qual se prepara “no coração das crianças as condições essenciais da 

sua própria existência”. A educação teria como objetivo suscitar e desenvolver na criança 

um tipo físico, intelectual e moral exigidos tanto pelo conjunto da sociedade política, quanto 

pelo meio no qual ela está destinada a participar. Isso porque Durkheim vai pensar uma 

educação diferenciada, para atender a pessoas diferentes e formar indivíduos que 

naturalmente são diferentes entre si.  

Dessa forma podemos refletir a partir dessa proposição de Durkheim que o filho de 

um pedreiro, cuja tradição familiar seja a de ter um ofício voltado para as ações mais brutas, 

não poderia ter um ensino voltada para debates mais filosóficos. Essa concepção de educação 

pode ser explicada pela sua compreensão de que a educação vai refletir a própria organização 

da sociedade. Desta forma se a sociedade for formada por castas, a educação variará de uma 

casta para outra. Da mesma forma numa sociedade dividida por classes, a educação vai variar 

de acordo com classes sociais ou mesmo com seu habitat (Durkheim, 2017, p. 50). 

54



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

 

 

  [4]      

 

PRINCIPAL, et al. (ano) 

Essa interpretação da teoria de Durkheim serve para tentar, de forma didática, trazer 

elementos de sua análise sociológica que vão nos ajudar a pensar a própria composição social 

do Brasil a partir da obra de Freyre (1980), na qual o autor vai identificar na vinda do 

português para o Brasil como uma ação social capaz de trazer o equilíbrio para a sociedade 

brasileira e permitir que fosse estabelecido uma organicidade e civilidade capaz de se ter 

uma nação mais desenvolvida.  

Ou seja, Freyre (1980) afirma que foi por meio da interação entre o colonizador e o 

índio, do senhor com a escrava, que vai formar as condições materiais que vão fazer do 

Brasil um país mais estável, superando inclusive outras colônias. Abaixo destacamos uma 

de suas falas que caminham neste sentido. 

Tudo aqui era desequilíbrio. Grandes excessos e grandes deficiências, as 

da nova terra. O solo, excetuadas as manchas de terra preta ou roxa, de 

excepcional fertilidade, estava longe de ser o bom de se plantar nele tudo 

o que se quisesse, do entusiasmo do primeiro cronista. (FREYRE, 1980, 

p.77) 

 

O colonizador português do Brasil foi o primeiro entre os colonizadores 

modernos a deslocar a base da colonização tropical da pura extração de 

riqueza mineral, vegetal ou animal - o ouro, a prata, a madeira, o âmbar, o 

marfim - para a de criação local de riqueza (FREYRE, 1980, p. 79) 

 

Para Freyre (1980) é essa relação entre o colonizador e a colônia que vai promover a 

própria identidade do Brasil.  

no Brasil a colonização particular, muito mais que a ação oficial, promoveu 

a mistura de raças, a agricultura latifundiária e a escravidão, tornando 

possível, sobre tais alicerces, a fundação e o desenvolvimento de grande e 

estável colônia agrícola nos trópicos.  (FREYRE, 1980, p. 80) 

 

Diante das afirmações de Freyre (1980), entendemos que o autor percebe na ação 

colonizadora dos portugueses um meio pelo qual o Brasil sai de uma nação de não-

civilizados para um povo civilizado, com potencial de crescimento, participando, portanto, 

dessa vida em coletividade.  

Partindo de uma leitura antagônica, Marx (2003) vai compreender as relações sociais 

e a formação da construção da consciência do homem e as formas produtivas da sociedade 

estão marcadas por duas classes que são antagônicas entre si: A Burguesia e o Proletariado. 

Essa divisão em classes sempre esteve presente na sociedade, modificando-se no transcorrer 

da história até chegar na atual divisão que é a que marca a nossa sociedade até os dias atuais.  

Essa divisão social apesar de simplificar outros possíveis agrupamentos que existem 
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na sociedade, marca uma diferenciação categórica entre os que possuem os meios de 

produção e o capital, daqueles que possuem sua força de trabalho para vender. 

Essa relação de trabalho que faz com que o trabalhador produza muito mais do que 

efetivamente ganha é um elemento que marca a história do Brasil, conforme aponta Prado 

Júnior (1982) ao narrar as relações de trabalho que ocorreram no país após a instauração da 

república. A partir de uma leitura de que os grandes proprietários de terras, oriundos de uma 

cultura escravocrata tiveram uma grande dificuldade de lidar com o trabalho livre nas suas 

plantações, Prado Júnior aponta as desigualdades sociais existentes no país como uma forma 

de perpetuação de poder de uma elite que lucra com a disparidade econômica que perdura a 

gerações. 

METODOLOGIA  

Com o intuito de compreender qual projeto de sociedade que a reforma pretende 

impulsionar, partimos da análise desenvolvida por três pensadores da sociologia clássica 

(Weber, Durkheim e Marx), e de três sociólogos brasileiros (Holanda, Freyre e Prado Júnior) 

que nos ajudam a entender as relações sociais mediatizadas pelo avanço do capitalismo e 

dos meios de produção, e de que forma a reestruturação do Ensino Médio pode influenciar 

na própria configuração social; ou seja, para que tipo de sociedade se pretende formar o 

aluno que termina a última etapa da educação básica. 

O presente trabalho assume como caminho metodológico a pesquisa qualitativa de 

cunho bibliográfico, com o objetivo de identificar, a partir da leitura das principais obras dos 

autores escolhidos como referencial teórico, qual tipo de cidadão se quer formar a partir da 

reforma do Ensino Médio, oriunda da Lei nº 13.415/2017. 

Segundo Flick (2009) a pesquisa qualitativa é orientada pela escolha adequada dos 

métodos e teorias que condizem com o tema pesquisado, no reconhecimento e na análise de 

diferentes perspectivas, nas reflexões já elaboradas por outros pesquisadores como parte do 

processo de produção do conhecimento. 

Portanto, para compreender o objeto no qual nos propomos a estudar; a saber, a 

relação da reforma do ensino médio com o tipo de cidadão que se objetiva formar, nos 

propomos a fazer uma pesquisa que dialogue com parte da produção bibliográfica produzida 

em um período temporal que está situado entre os anos de 2016, ano em que é implementado 

56



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

 

 

  [6]      

 

PRINCIPAL, et al. (ano) 

a MP 746/2016, até o ano de 2018, ano que termina o mandato do então presidente Michel 

Temer. 

Macedo (1994) afirma que a pesquisa bibliográfica tem como objetivo buscar 

informações em livros, artigos, trabalhos de congressos como primeiro passo de qualquer 

tipo de pesquisa científica, com o intuito de revisar a literatura produzida e não incorrer em 

redundância na produção de uma pesquisa. 

Tomamos por base o portal de periódicos da CAPES, Google Acadêmico e 

utilizamos como referência o termo “Reforma do Ensino Médio”, no período entre 2016 à 

2018 e reunimos os principais aspectos dessa produção que dialogavam com a nossa 

proposta inicial que é a de pensar para que tipo de sociedade se pretende formar o aluno que 

termina a última etapa da educação básica. 

 A escolha dos referenciais teóricos parte da premissa de se utilizar das análises 

sociológicas de Weber, Durkheim e Marx, bem como as discussões sobre a formação da 

sociedade brasileira de Holanda, Freyre e Prado Júnior para buscar uma síntese de qual 

cidadão se quer formar ao final da terceira etapa da educação básica, a partir das mudanças 

oriundas da reforma do Ensino Médio. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

No Brasil, a lógica patriarcal e clientelista tão criticada por Holanda (1995) não se 

limita apenas nas reformas de âmbito econômico, e tampouco ficam restritas ao agronegócio. 

Ao trazermos esse debate para o campo da educação, percebemos que a Lei n.13.415/2017 

se situa num contexto de estreita relação com os interesses de grupos educacionais que vão 

se beneficiar diretamente da reforma  

Para Cunha (2017) a reestruturação do Ensino Médio é uma estratégia para conter o 

acesso ao Ensino superior público, complementada com a redução do financiamento 

estudantil mediante o FIES, e diante disso promover uma transferência para as instituições 

privadas dos encargos financeiros até então assumidos pelo governo. Isso porque com um 

Ensino Médio pautado pelos itinerários formativos, onde cada sistema de ensino poderá 

organizar seus itinerários de acordo com sua “realidade”, muitas empresas poderão vender 

itinerários para as redes públicas ampliando seus lucros, inclusive às custas do dinheiro 

público. 
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Neste contexto, a Lei n. 13.415/2017 é apresentada como uma solução para os 

problemas educacionais do Ensino Médio. Todavia, o que podemos observar a partir do 

exposto é que há muitos elementos nela que acabam por favorecer única e exclusivamente 

setores que se utilizam da educação para ampliarem seus lucros, sem qualquer 

comprometimento com a qualidade do que se é ensinado.  

Duarte e Derisso (2017, p. 138) afirmam que a reforma foi pensada para os jovens 

oriundos da classe trabalhadora, “uma vez que as instituições privadas certamente 

continuarão a organizar seus currículos e programas de ensino a partir das necessidades de 

sua clientela, com a grade curricular que convém à mesma” (DUARTE, DERISSO, 2017, 

p.138). Os autores afirmam que o que a reestruturação do Ensino Médio, na prática irá levar 

ao “cerceamento do ensino de disciplinas da área de humanas [que] deverá ficar restrita num 

primeiro momento ao ensino médio das escolas públicas” (DUARTE, DERISSO, 2017, 

p.138). 

Essa institucionalização da dualidade educacional tem muito a ver com a ideia 

durkheimiana de que a escola reflete em sua formação a estrutura social. Portanto a dualidade 

educacional não é um acidente de percurso na estruturação da reforma. Ela é parte de um 

projeto de nação que entende que é preciso, mesmo que não seja dito abertamente, ter um 

setor da sociedade que se dedique mais a um determinado serviço, enquanto outros assumem 

postos de gerência do próprio capital. O discurso liberal que diz que todos podem ascender 

a postos sociais mais altos se eles se esforçarem para lograrem tal êxito, esconde na sua 

essência que na linha de largada nem todos estão saindo na mesma posição, e que isso em si 

já é excludente.  

Todavia, o que percebemos quando Freyre (1980) vai analisar a formação social 

brasileira, é que essa desigualdade para ele é o que garante o equilíbrio social. Ou seja, é 

preciso ter uns para assumirem os postos de comando, enquanto outros trabalham para 

manter o todo (a sociedade) no seu bom funcionamento. Logo, a lei n. 13.415/2017 não traz 

propostas que visem resolver os problemas da dualidade educacional que tem sido a marca 

da educação brasileira; pelo contrário, visa perpetuá-la. Isso porque a presente lei traz uma 

proposta de construção de um “projeto de vida” individual do aluno, no itinerário que se 

quer percorrer sem, contudo, garantir condições de itinerários que abarquem campos de 

estudo que há anos pertencem a uma determinada camada social. 

58



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

 

 

  [8]      

 

PRINCIPAL, et al. (ano) 

Os itinerários formativos, a serem ofertado por diversos arranjos curriculares e 

conforme relevância e possibilidade dos sistemas de ensino poderão ser realizadas com 

parceiras e convênios com instituições de educação, inclusive as que atuam com educação à 

distância. Essa parceria permite que, se uma determinada escola não disponibilizar todos os 

itinerários formativos – acreditamos que é muito provável que isso ocorra – o aluno possa 

cursá-lo em outra instituição e isso ser validado sem nenhum prejuízo. Ou ainda, que a 

própria secretaria de educação do Estado firme convênios com empresas como SESI, 

SENAI, SENAC e outras instituições do ramo, para que os alunos da rede cursem os 

itinerários formativos nestes espaços, de modo que isso seja aproveitado para o currículo do 

aluno. 

Lombardi (2011) analisa a função da escola dentro do sistema capitalista, a 

descrevendo como um aparato que cria e consolida a ideologia dominante. Essa dominação 

ideológica não se produz somente na composição e estruturação das disciplinas da escola, 

mas, também, e principalmente, na organização de todo o sistema. É por isso que Marx e 

Engels (2001) vão afirmar que “os pensamentos da classe dominante são também, em todas 

as épocas, os pensamentos dominantes”. E, portanto, a luta pela transformação do sistema 

não se leva a cabo contra esta ou aquela ideologia, senão contra o caráter ideológico que 

possui a própria estrutura (Lombardi, 2011).  

Na luta de classes e na disputa pelo domínio ideológico, os representantes do capital 

elaboram suas teses e projetos legais com “ares” de melhoria porque precisam dar a entender 

que é este o único e, portanto, o melhor caminho a se seguir. Neste sentido,   

“(...) para exprimir as coisas no plano das ideias: essa classe é obrigada a 

dar aos seus pensamentos para a forma de universalidade e representá-los 

como sendo os únicos razoáveis, os únicos universalmente válidos. Pelo 

simples fato de defrontar com uma classe\ a classe revolucionária se 

apresenta, de início, não como classe, mas sim como representando a 

sociedade em geral; aparece como sendo toda a massa da sociedade diante 

da única classe dominante” (MARX, ENGELS, 2001, p. 50, 51)   

 

Para superar estas ideias falsas é preciso transformar a consciência, superar o 

aparente, “interpretar de modo diferente o que existe, isto é, reconhecê-lo por meio de uma 

outra interpretação” (Idem, p.09). Isso porque para Marx o ser humano não está imerso na 

história enquanto ela por si só toca seu destino. É o homem que cria sua própria história; 

portando, cabendo a ele transformar as circunstâncias, a partir da sua práxis revolucionária.   
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A escola, portanto, ao mesmo tempo que é um espaço de reprodução da ideologia 

dominante, é também um espaço de reconhecimento do homem objetivado no mundo, se 

percebendo enquanto um ser histórico, entendendo a totalidade de sua realidade, e ao se 

perceber enquanto um ser social, que participa da divisão social do trabalho, tem condições 

de “transformar as relações sociais para si” (DUARTE, 2013, p. 87); ou seja, saindo de uma 

visão imediata, ele não perceberá mais as coisas de forma simplista, unilateralmente, mas 

como uma “rica totalidade de determinações e de relações numerosas” (SAVIANI, 2012, p. 

62).  

Conforme nos aponta Marsiglia, Pina, Machado e Lima (2017) a educação é 

importante para a própria constituição do ser humano, é por meio dela que o ser humano se 

humaniza, e por meio dela que ela se apropria dos elementos culturais desenvolvidos 

historicamente.   

A educação é processo de ensino e aprendizagem dos saberes socialmente 

necessários para a vida em sociedade. Sua origem se confunde com a do 

próprio ser humano. Este, se distingue dos demais animais pois, 

fundamentalmente, em lugar de se adaptar à natureza, ele tem necessidade 

de adaptar a natureza a si. Neste processo de transformação da natureza por 

meio do trabalho, o ser humano se humaniza, constitui sua existência, 

aprende, ensina e produz cultura. Assim, sua formação ocorre nesse 

processo de produção e reprodução da cultura. E nestas bases, a produção 

do conhecimento e a educação não estão separados da forma como se 

constitui a sociedade. São, portanto, historicamente produzidos 

(MARSIGLIA, PINA, MACHADO E LIMA, 2017, p. 108).  

 

Portanto a educação deve promover uma compreensão da realidade humana, 

caminhando para uma pedagogia fundamentada na filosofia da Práxis, que segundo Martins 

(2004), tem a ver com a dimensão autocriativa do homem, manifestando-se de modo que o 

leve a transformação da natureza, construindo a sua própria subjetividade, e a partir daí, 

constituindo-se um trabalhador na perspectiva ampla do ser social, pertencendo ao gênero 

humano.   

Desta forma, pensar numa educação num sentido ontológico, é pensar, como afirma 

GOMES e BATISTA “na transposição do ensino pragmático para o ensino fundamentado 

na filosofia da práxis”, e desta forma,  

[pensar] na educação principiada na filosofia da práxis é [pensar uma 

educação que] auxiliar o trabalhador a se objetivar socialmente, e é atra´ves 

desta objetivação que ele desenvolve suas capacidades, suas habilidades, 
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seus sentidos, enfim, as propriedades que lhe conferem condição de ser 

universal (MARTINS apud GOMES e BATISTA, 2015, p. 57). 

  

A função principal da escola é socializar os conhecimentos historicamente 

construídos pela humanidade, permitindo ao homem compreender sobre si mesmo, e de 

modo consciente poder intervir na transformação da realidade na qual está inserido. 

Compreender como aponta Marx (2008) não é a história que faz o homem, mas o homem 

que faz a história. Compreender que se a história é marcada pelos interesses de grupos que 

não conseguem resolver os problemas das desigualdades sociais, e que se a história é a 

história da luta de classes, é preciso atuar na perspectiva de construir um projeto de educação 

e de sociedade que vá de encontro a uma nova estrutura social, capaz de promover uma nova 

forma de organização coletiva, mais igualitária e que oportunize um amplo saber científico 

aos homens. 

CONCLUSÕES 

O presente trabalho se propôs a problematizar a reformulação da última etapa da 

educação básica sancionada por Temer, refletindo a partir de alguns sociólogos, que tipo de 

formação se quer construir no Brasil. Para tanto, selecionamos três pensadores da sociologia 

clássica (Weber, Durkheim e Marx) para pensar os tipos de leituras sociológicas que 

podemos fazer a partir de alguns pontos da referida lei, considerando algumas das produções 

já existentes que abordam sobre o tema, levando em conta as obras de Holanda, Freyre e 

Prado Júnior que nos ajudam a pensar o Brasil e sua construção identitária. 

A partir da pesquisa foi possível identificar que a Lei n. 13.415/2017 nos provoca 

muitas inquietações referente ao projeto de nação que se quer desenvolver. E que por trás 

deste “novo ensino médio” há uma retomada de uma lógica de importação, de um ideal 

romantizado do que vem de fora propagandeado como salvação para os problemas 

educacionais, e que coloca o Brasil como um vagão que segue a locomotiva do capital 

internacional.  

Entendemos que é preciso ter clareza no projeto de cidadão que se quer formar, e 

para isso é preciso esmiuçar o caráter formativo que está por trás da reforma. Diante disso, 

que este trabalho tentou perceber alguns elementos que saltem aos olhos e que nos ajude a 

compreender para onde estamos indo. Na nossa interpretação da lei nº 13.415/2017, feita a 

partir do diálogo com as obras dos autores apresentados no texto, a reforma do Ensino médio 

implementada por Temer apresenta mais recuos que avanços, mais retrocesso que progresso, 
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mais desordem que ordem, mais falácias que resultados. Isso porque, mediante o “medo” de 

termos um ensino médio “jabuticaba”, estamos importando um modelo que não tenha nada 

a ver com o projeto de sociedade que queremos.  

E qual projeto de Ensino Médio queremos? Para uma conclusão talvez não 

consigamos dar conta dessa resposta, mas podemos afirmar que não é um modelo importado, 

construído sem qualquer participação dos estudantes, pais, docentes e de toda a comunidade 

escolar. Podemos pensar então que seja um Ensino Médio feito coletivamente, sem falsas 

soluções, que ultrapasse as formalidades das leis, e que seja referenciado em um modelo de 

sociedade mais justo, igualitário e humanizante. 

REFERÊNCIAS 

CUNHA. Luis Antônio. Ensino Médio: Atalho para o passado. Educ. Soc. vol.38 nº.139 

Campinas abr./jun. 2017 

 

DUARTE, Rita de Cássia; DERISSO, José Luis. A Reforma Neoliberal do Ensino Médio e 

a gradual descaracterização da Escola. Revista Germinal Marxismo e Educação em Debate. 

V.9, nº 2, 2017. 

 

DURKHEIM, Emile. Educação e Sociologia. 1ª ed. Lisboa: Edições 70, 2017. 

 

FAUSTO, Boris. História do Brasil. 11ª ed. São Paulo. Editora da Universidade de São 

Paulo. 2003. 

 

FLICK, Uwe. Introdução à pesquisa qualitativa. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

FREYRE, Gilberto. Características Gerais da colonização portuguesa do Brasil: Formação 

de uma sociedade agrária, escravocrata e híbrida. In.: Casa Grande e Senzala: Formação da 

família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 48º edição, 1980. 

 

FRIGOTTO, Gaudêncio. Reforma do ensino médio do (des) governo de turno: decreta-se 

uma escola para os ricos e outra para os pobres. Movimento Revista de educação, n. 5, 2016 

 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. O Homem cordial. In.: Raízes do Brasil. 26 ed. São Paulo: 

Companhia Das Letras, 1995, 195p. 

 

MARX, Karl. ENGELS, Friedrick. Manifesto do Partido Comunista. São Paulo: 

Sundermann, 2003. 

 

______, Karl. O 18 Brumário de Luís Bonaparte. São Paulo: Boitempo, 2011. 

 

______, Karl. Para a crítica da economia política. In.: MARX, Karl. Manuscritos 

econômicos-filosóficos e outros textos escolhidos, 4ª Ed, São Paulo: Nova Cultural, 2003 

(Os Pensadores). 

62



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

 

 

  [12]      

 

PRINCIPAL, et al. (ano) 

 

______, Karl. Trabalho entranhado e propriedade privada. In.: MARX, Karl. Manuscritos 

econômicos-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2008 

WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. 2. ed. São Paulo: Cengage 

Learning, 2009. 
 

63



MARCELINO, et al. (2022) 

 
 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE FORMAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO E 

RACISMO PARA UMA PESQUISA SOBRE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

          
Fabiana Teixeira Marcelino1 

 

RESUMO 

Este artigo se propõe a introduzir o debate sobre o racismo estrutural como parte da formação 

do Estado brasileiro. Esta discussão é fundamental para a pesquisa da tese de doutoramento 

em andamento da autora, que pretende investigar o acesso da população negra às políticas 

de educação profissional do Brasil. O artigo se constitui em pesquisa bibliográfica, 

documental, exploratória e de abordagem qualitativa, e referencial teórico-metodológico é o 

materialismo histórico-dialético. A fundamentação teórica discute o conceito de raça, 

racismo e Estado. Concluímos que a relação entre Estado e sociedade não pode ser definida 

apenas com base na troca de mercadorias – outras relações de opressão e exploração, como 

as raciais, são também importantes da definição do modo de intervenção do Estado e na 

manutenção e reprodução do modo de produção capitalista. 

Palavras-chave: Estado. Raça. Racismo estrutural.  

 

ABSTRACT 

This article proposes to introduce the debate on structural racism as part of the formation of 

the Brazilian State. This discussion is fundamental for the research of the author's doctoral 

thesis in progress, which aims to investigate the access of the black population to 

professional education policies in Brazil. The article is a bibliographic, documentary, 

exploratory and qualitative research. The theoretical-methodological framework is 

historical-dialectical materialism. The theoretical foundation discusses the concept of race, 

racism and the State. We conclude that the relationship between State and society cannot be 

defined solely on the basis of the exchange of goods - other relations of oppression and 

exploitation, such as racial ones, are also important in defining the mode of intervention of 

the State and in the maintenance and reproduction of the mode of capitalist production. 

Keywords: State. Breed. Structural racism. 

INTRODUÇÃO 

Este artigo se propõe a introduzir o debate sobre o racismo estrutural como parte da 

formação do Estado brasileiro, como parte de pesquisa de tese de doutoramento em 

andamento da autora, que pretende investigar o acesso da população negra às políticas de 

educação profissional do Brasil. 

                                                           
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional, IFRN, fabianatm@gmail.com  
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Para Moura (1988) as ciências sociais, sob o disfarce da imparcialidade, 

contribuíram, ainda que indiretamente, para o conjunto do pensamento social brasileiro, 

impregnado de racismo. Esse é o motivo pelo qual ele se propõe a apresentar uma sociologia 

do negro brasileiro, posto que, para ele, até então a sociologia brasileira vigente era branca. 

Entretanto, o autor também aponta a existência e resistência de pesquisadores dispostos a, 

como ele, articular “categorias científicas e a práxis” (MOURA, 1988, p. 31), organizando 

o negro a partir e através da reflexão histórica e crítica da dinâmica das relações raciais.  

Por isso seguimos epistemologicamente o pensamento de Moura (1988), na 

compreensão de que o Brasil transitou apenas entre dois modos de produção, o escravista e 

o capitalismo dependente. Além disso, são as relações de produção em última instância que 

determinam a estrutura social, e que, em um dado momento histórico, colocaram e colocam 

a população negra nas camadas inferiores da sociedade brasileira. 

Consideramos que, “[...] Ser contra as cotas raciais é concordar com a perpetuação 

do racismo” (RIBEIRO, 2018). A autora lembra que após quatro séculos da exploração da 

mão de obra escrava no Brasil, incentivou-se a vinda de imigrantes europeus. Estes 

receberam trabalho remunerado, até terras; ou seja, os imigrantes foram um público-alvo de 

ações afirmativas para o estabelecimento no país. Por outro lado, os negros libertos e seus 

descendentes nunca foram público-alvo de ações afirmativas do Estado brasileiro até a 

implementação da Lei nº 12.711 de 29 de agosto de 2012, alterada depois pela Lei nº 13.409 

de 28 de dezembro de 2016. Com a alteração, os artigos 3º e 5º da Lei nº 12.711/2012 

definem que as instituições federais de educação superior e de ensino técnico de nível médio 

devem reservar 50% das suas vagas para estudantes de escolas públicas, e estas serão 

preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas 

com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual 

à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população 

da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo da 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

A questão de pesquisa que fundamenta este artigo é: quais são as relações entre a 

formação do Estado brasileiro e o racismo? Desse modo, o objetivo deste artigo é introduzir 

o debate sobre o racismo estrutural como parte da formação do Estado brasileiro. Esta 

discussão é fundamental para a pesquisa da tese de doutoramento em andamento que 
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pretende investigar o acesso da população negra às políticas de educação profissional do 

Brasil. 

 

METODOLOGIA 

O artigo ora apresentado se constitui em uma pesquisa bibliográfica e documental 

quanto aos procedimentos adotados (LEHFELD, 2007), e exploratória no que se refere ao 

objetivo a que o artigo se propõe.  

Tendo em vista o objetivo e a temática do artigo, a abordagem da pesquisa é 

qualitativa. O referencial teórico-metodológico é o materialismo histórico-dialético 

(MINAYO, 2014). 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Em 2004, uma campanha nacional pela igualdade racial foi implementada por um 

conjunto de organizações, intitulada “Diálogos contra o racismo” (MARCELINO, 2018). O 

mote da campanha foi a pergunta: onde você guarda o seu racismo? Uma pesquisa da 

campanha revelou que 87% dos brasileiros afirmavam acreditar na existência do racismo, 

mas somente 4% se diziam racistas. Admitimos que fazemos parte de uma sociedade racista, 

mas não reconhecemos que esse racismo parte de nós mesmos. Entendemos como racismo 

apenas ofensas e injúrias, e não percebemos que o racismo é um sistema de opressão que 

privilegia um grupo racial em detrimento de outro, em todas as esferas da vida.  

Em 1988, Schwarcz coordenou uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo 

(USP), que encontrou resultados semelhantes:  

[...] 97% dos entrevistados afirmaram não ter preconceito e 98% dos 

mesmos entrevistados disseram conhecer outras pessoas que tinham, sim, 

preconceito. Ao mesmo tempo, quando inquiridos sobre o grau de relação 

com aqueles que consideravam racistas, os entrevistados apontavam com 

frequência parentes próximos, namorados e amigos íntimos. Todo 

brasileiro parece se sentir, portanto, como uma ilha de democracia racial, 

cercado de racistas por todos os lados (SCHWARCZ, 2012, p. 30-31). 

 

Em sua dissertação de mestrado, Leão (2015) destaca que a desigualdade no Brasil 

tem cor, citando estudo realizado pelo Observatório Afro-brasileiro que, em 2014, revelou 

que a taxa de pobreza da população negra é 48,99% maior do que a parcela branca. 
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Souza (2017) informa que no Brasil é impossível separar o preconceito de classe do 

preconceito de raça. As classes excluídas em países de passado escravocrata como o nosso 

são uma forma de continuar a escravidão e seus padrões de superexploração, ainda que 

existam minorias de outras raças entre as classes excluídas. No Brasil, o excluído, em sua 

maioria preto e pardo, é estigmatizado como inferior e perigoso, são maioria entre os que 

têm as piores condições de trabalho, acesso precário à educação, saúde, segurança, moradia, 

dentre tantos outros direitos fundamentais idealizados para todo e qualquer ser humano. 

O conceito de raça suscita debates muito controversos, em função de sua origem e de 

seu uso atualmente no senso comum e no meio acadêmico. Em meados do século XIX, raça 

era o termo utilizado para distinguir e agrupar a humanidade utilizando características 

biológicas, como cor de pele, altura e tipo de cabelo. Por meio do uso destas características, 

os teóricos do darwinismo racial logo passaram a hierarquizar as raças, associando atributos 

físicos a aspectos de ordem moral e comportamental. Dessa forma, foram designando quais 

eram as raças superiores e inferiores. Nesse contexto biológico, o conceito foi utilizado como 

justificativa para dominação e genocídio, como foi o caso do nazismo de Hitler no contexto 

da II Guerra Mundial. 

A visão biológica de divisão dos seres humanos em raças foi superada pelo 

entendimento científico de que a raça humana é uma só. De qualquer modo, ainda que o 

método de identificação racial no Brasil fosse biológico, com o uso de testagem de DNA2 

para identificação de ascendência, dada a miscigenação histórica observada no país seria 

possível encontrar indivíduos com ascendência africana sem as características fenotípicas da 

população negra (PENA et al, 2000 apud OSÓRIO, 2003), ou ainda, indivíduos de origem 

europeia com características físicas relacionadas ao povo africano. A questão da 

identificação racial no Brasil passa pela identificação de características fenotípicas que 

fazem parte da população, em especial a parte preta, parda e indígena por estarem em 

condição de vulnerabilidade social em função das desigualdades raciais brasileiras. 

Os movimentos negros e alguns acadêmicos utilizam o termo raça com uma 

interpretação que leva em consideração sua dimensão relacional, social e política. Gomes 

(2005, p. 49) destaca que podemos compreender que as raças são “[...] construções sociais, 

                                                           
2 Sigla de deoxyribonucleic acid (ácido desoxirribonucleico), de acordo com o Michaelis Dicionário Brasileiro 

da Língua Portuguesa (2015). Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-

portugues/busca/portugues-brasileiro/dna/ . Acesso em: 10 abr. 2022. 
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políticas e culturais produzidas nas relações sociais e de poder ao longo do processo 

histórico”, e que na realidade não são um dado da natureza. Os profissionais que utilizam o 

termo raça o fazem atribuindo-lhe um significado político a partir da análise do racismo no 

contexto brasileiro. Coelho (2005, p. 116) ressalta que “[...] negar a força que o termo [raça] 

proporciona significa negar as representações construídas e re-elaboradas pelo conjunto 

social em torno dele”.  

Concordamos com Gomes (2005) quando afirma que não se pode negar que o termo 

raça tem uma operacionalidade na cultura e na vida social brasileira, dada a forma como a 

sociedade se construiu e a forma como negros e brancos são vistos e tratados. Por causa 

dessa operacionalidade, utilizam-se características físicas e outras particularidades para 

definir quem é branco e quem é negro no Brasil, e mais ainda, essas características são 

utilizadas para discriminar e negar direitos e oportunidades a quem é negro. 

Nesse contexto, é que se constitui o racismo. Mais do que uma diferenciação baseada 

em traços físicos, ao longo da história brasileira e global o racismo é um componente 

ideológico essencial para a manutenção do modo de produção capitalista, uma vez que, atua 

nas relações de produção determinando os grupos sociais a serem explorados no mercado de 

trabalho. O racismo acompanha as metamorfoses do capitalismo, adquirindo novas 

roupagens em cada momento sócio-histórico para delimitar o exército de reserva de 

trabalhadores que garante a acumulação de riquezas dos grupos dominantes, a manutenção 

de baixos salários e a hierarquia racial que mantém e alimenta a competitividade entre os 

próprios trabalhadores.  

Por isso, é importante compreender o conceito de racismo estrutural, para entender a 

dinâmica das relações raciais inserida na base material. Oliveira (2021) discute como o 

critério racial teve lugar importante no avanço da contrarreforma neoliberal, mantendo 

desigualdades sociais. Em um contexto de aumento do desemprego estrutural, da população 

em situação de miséria, e por consequência das tensões sociais, a resposta foi criar 

mecanismos de administração das tensões, como as políticas compensatórias, e aumentar as 

estruturas de violência institucional.  

Em 2001, Oliveira apresenta em seu artigo “Racismo estrutural – apontamentos para 

uma discussão conceitual” o lugar do racismo nas relações de produção dos países da 

América Latina: 

No caso específico de países que foram colonizados, como os da América 

Latina, que construíram sua base primitiva de acumulação com base no 
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trabalho escravo de negros e indígenas; que passou por uma revolução 

burguesa de caráter conservador, que manteve estruturas aristocráticas e 

escravistas quase que intactas, a adoção deste modelo neoliberal aumenta 

um processo de exclusão que já existia, praticamente condenando ao 

extermínio os ocupantes deste segmento populacional (OLIVEIRA, 2001). 

 

Nesse ínterim, as políticas compensatórias, como as cotas, precisam ser 

compreendidas como um passo importante para os grupos socialmente excluídos, como a 

população negra. Entretanto, não podem deixar de ser analisadas como um mecanismo de 

administração das tensões sociais, para que avancemos também na compreensão de que a 

estrutura produtiva se articula com a ideologia do racismo. Esta compreensão, no nosso 

ponto de vista, se faz necessária para a luta antirracista. No tópico a seguir discutiremos 

como a questão de raça atravessa o debate sobre a formação do Estado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Almeida (2019) apresenta de forma didática que as relações entre racismo e 

subjetividade, racismo e Estado, e racismo e economia, que geram, na mesma ordem, as 

concepções de racismo individualista, institucional e estrutural estão presentes na sociedade 

brasileira. Oliveira (2021, p. 63) observa na obra de Almeida (2019) que “a dimensão da 

estrutura é que torna possível a manifestação individual/comportamental e institucional do 

racismo”. 

Para os que consideram o racismo como um traço da personalidade, tendem a 

percebê-lo como um fenômeno ético ou psicológico individual ou de um coletivo. A 

concepção individualista atribui ao racismo apenas uma natureza psicológica, passível de ser 

corrigida com sanções civis como indenizações, ou penais. Nesse sentido, a concepção 

individualista pode conceber que o racismo em si não exista, existindo somente o 

preconceito racial de alguns indivíduos sobre outros, preconceito esse que se manifesta de 

forma direta através de insultos, ofensas, difamações. Por causa da concepção individualista 

que perpassa a compreensão do que seja o racismo é que é possível que nossa sociedade 

reconheça a existência do racismo, mas em geral a identifica somente através do 

comportamento individual de certas pessoas. 

Em relação às concepções institucional e estrutural, Almeida (2019) ressaltou a 

importância de distingui-los de forma diferente de outros autores. Ainda que, as sociedades 

se constituam por formas econômicas e políticas gerais, como Estado, mercadoria e direito, 

69



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

 

 

  [7]      

 

MARCELINO (2022) 

as formas de como cada Estado se organiza não são as mesmas. Dito isso, o Estado pode ser 

compreendido como uma forma social que se materializa em instituições, sendo estas as 

responsáveis por orientar e executar a ação social, proporcionando certa estabilidade aos 

sistemas sociais. Cabe a estas instituições lidar com as tensões inerentes à vida social, através 

da criação de normas e regras. Desse modo, podemos dizer que as instituições moldam o 

comportamento dos indivíduos. 

Assim, se as instituições são a forma materializada do Estado, suas normas e regras 

criadas para moldar e controlar o comportamento das pessoas resultam dos conflitos e lutas 

pelo poder social, assim como elas, as instituições, ao mesmo tempo refletem esses conflitos 

e tensões existentes na sociedade (ALMEIDA, 2019). É assim que, conforme Almeida 

(2019) conclui, o racismo institucional existe porque os conflitos sociais também são parte 

das instituições. Dessa forma, é possível caracterizar o racismo não apenas como uma ação 

de um indivíduo ou de um grupo de pessoas, mas como um mecanismo de controle e 

opressão por parte dos grupos política e economicamente dominantes, refletido nas 

instituições sobre as quais mantém o poder para atender seus interesses, sejam privadas ou 

públicas – como o legislativo, o judiciário, o executivo, universidades entre outras.  

Os grupos que detém o poder podem lançar mão de mecanismos ou estratégias para 

amenizar os conflitos, especialmente quando sua permanência no poder for abalada pela 

resistência por parte dos grupos oprimidos. Como já dito por Oliveira (2021), estas 

estratégias podem ser repressivas, recorrendo à violência autorizada pelo Estado, ou podem 

ocorrer por meio de concessões que garantem o controle da economia e das decisões políticas 

pelo grupo dominante. E é isso que Almeida (2019) destaca com relação ao racismo 

institucional: ele “pode ter sua forma alterada pela ação ou omissão dos poderes 

institucionais – Estado, escola etc. –, que podem tanto modificar a atuação dos mecanismos 

discriminatórios, como também estabelecer novos significados para a raça [...].” 

(ALMEIDA, 2019). Dessa forma, os conflitos dentro ou entre instituições podem levar à 

modificações das normas e regras que permitem a continuação do racismo, assim como, a 

ausência de medidas efetivas podem garantir a propagação do racismo institucional. 

Entender a concepção de racismo institucional é um avanço para a compreensão do 

racismo para além de atitudes individuais. Contudo, Almeida (2019) nos lembra que as 

instituições são a materialização de uma estrutura social previamente instituída. As 

instituições não criam o racismo, elas o reproduzem “porque o racismo é parte da ordem 
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social” (ALMEIDA, 2019). Os inúmeros conflitos que compõem a sociedade 

cotidianamente, sejam de classe, raciais, sexuais ou outros, são reproduzidos pelas 

instituições a não ser que estas tratem dos conflitos de modo efetivo. Não ocorrendo esta 

intervenção ativa, o racismo continuará existindo, seja em movimentos explícitos de 

exclusão ou violência, seja através das chamadas microagressões – piadas, silenciamento ou 

outras. Dito de outra forma, o racismo é estrutural porque compõe a estrutura social brasileira 

e as suas relações políticas, econômicas, jurídicas, e pode ser compreendida como parte do 

desenvolvimento político e histórico da sociedade brasileira, de modo que comportamentos 

individuais e omissões institucionais são derivadas de uma ordem social conservadora que 

muito pouco mudou na transição entre um modo de produção escravista e o capitalista 

dependente em que o Brasil se situa.  

Os paradigmas que permeiam o senso comum e estão por trás da ideologia racial 

vigente no país têm como base as proposições científicas dos sociólogos Gilberto Freyre e 

Sérgio Buarque de Holanda, respectivamente autores dos clássicos “Casa grande e senzala” 

(1957) e “Raízes do Brasil” (1937). 

Souza (2017) aponta Freyre como o criador do paradigma culturalista brasileiro, 

dominado por ideias de um Brasil como continuidade de Portugal e do brasileiro com a 

singularidade da emotividade. Diante desse último aspecto, Freyre foi responsável por 

construir no meio científico, e posteriormente no senso comum a estória da democracia racial 

brasileira que teve um papel fundamental na construção de um sentimento de identidade 

nacional que passou a ser motivo de “orgulho” para a nação: uma identidade construída 

como uma cultura luso-brasileira, aberta ao novo e ao diferente; uma comunidade nacional 

imaginária, que se percebe como singular, a partir da “união”, ainda que com falhas, das três 

raças (preto, branco e índio) no período colonial, perpassada por uma hierarquia de 

dominação. A falha crucial na análise de Freyre, segundo Souza (2017), foi o entendimento 

de que passado o período colonial, a convivência entre as três raças era amigável e solidária.  

Por outro lado, Souza (2017) aponta Holanda como o mentor do culturalismo vira-

lata que impregna a percepção de Brasil e do brasileiro. Essa versão é vira-lata por ser uma 

legitimação a serviço dos interesses políticos e econômicos da elite do dinheiro e do 

mercado, mantendo-os invisíveis, e baseia-se na ideia do brasileiro como sendo o inverso do 

americano protestante liberal e heroico. 
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Holanda, conforme Souza (2017), traz em sua obra duas modificações importantes 

no paradigma culturalista racista de Freyre: a do brasileiro cordial como algo negativo, e a 

visão do Estado brasileiro como uma extensão do brasileiro cordial, consequentemente, 

negativo e vira-lata também. A problemática dessa percepção é invisibilizar os nossos reais 

conflitos, pois vão escondendo nessa equação o papel do mercado e do capital nas 

desigualdades sociais brasileiras, e especialmente camuflando a verdadeira elite, que não são 

os representantes públicos, são a elite do capital. O papel de Holanda na autopercepção do 

brasileiro é dominante porque o seu culturalismo racista e liberal conservador é a única teoria 

explicativa abrangente e totalizadora do Brasil (SOUZA, 2017). 

Pensando na formação político-econômica do Estado brasileiro, consideramos 

pertinente trazer algumas concepções de Estado Moderno enquanto um Estado capitalista, 

resultado do conflito antagônico de classes e do movimento histórico que perpassa a 

sociedade (MARX, 2010).  

O Estado brasileiro é um Estado capitalista, na medida em que se rege pela lógica do 

capital e pelo seu processo de acumulação. Esse ocorre por meio de articulações sociais, em 

que uma das forças dessa articulação se coloca como dominante (SANTOS, 1982). Para 

Santos (2007), o Estado enquanto detentor das soluções para os problemas da sociedade 

entrou em crise. Com a democracia representativa, liberal e sem redistribuição social não 

existe mais tensão entre democracia e capitalismo e só o que resta é um Estado fraco. Como 

resultado, o Estado é visto como ineficiente, “a causa de todos os problemas”. Outro 

resultado dessa crise, para Santos (2007, p. 89), é que “[...] o Estado, ao invés de ser espelho 

da sociedade civil, é agora seu oposto: para criar uma sociedade civil forte temos que ter um 

Estado fraco. Um Estado democraticamente forte não pode conduzir a uma sociedade civil 

forte.” O Estado, sendo fraco, passa a não ter mais o controle da regulação social, passando 

essa responsabilidade para instituições privadas. 

Dois importantes autores contemporâneos dedicam-se a realizar esta tarefa de 

analisar o Estado brasileiro levando em consideração a questão racial numa perspectiva 

crítica: são eles Almeida (2019) e Oliveira (2021).  

Com veemência ao afirmar que o Estado vai além de ser “o resultado de um contrato 

social, a corporificação da vontade popular democrática, o ápice da racionalidade ou o 

instrumento de opressão da classe dominante”, o autor busca superar concepções idealistas 
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e abstratas, que não exibem a “materialidade do Estado enquanto um complexo de relações 

sociais indissolúveis do movimento da economia.” (ALMEIDA, 2019). 

Em complementação, o Estado é branco e capitalista independente de quem está no 

governo, afirma Oliveira (2021). Uma mudança deste cenário ocorreria somente com um 

movimento de ruptura com a ordem capitalista. No entanto, esta perspectiva estrutural se 

perde com a ênfase dada na luta contra o racismo como uma luta por direitos civis, a partir 

da experiência estadunidense. Oliveira (2021) chama a atenção de que a construção de 

políticas públicas de reserva de vagas subjugada à ordem neoliberal capitalista não mudou a 

estrutura racializada do Estado, apesar da presença de negros e negras, e que termina por 

reforçar as ilusões de que o modo de produção está se abrindo para o movimento negro, com 

ideias como empreendedorismo negro e blackmoney, que crescem justamente pelo aumento 

da falta de acesso ao mercado de trabalho formal. 

Oliveira (2021) aponta que a classe trabalhadora brasileira se formou a partir da 

racialização; assim como percebem Ianni (1962) e Almeida (2019), a classe trabalhadora se 

constituiu a partir dos critérios raciais estabelecidos durante a colonização que definiu quem 

exercia o trabalho manual (negro) e o trabalho intelectual (branco). Oliveira (2021) destaca 

ainda que a totalidade do capitalismo global também se baseia em uma divisão internacional 

do trabalho racializada, posto que as nações de capitalismo dependente são de população não 

branca, e as de capitalismo central, branca. 

Por sua vez, Almeida (2019) explica que um Estado capitalista não é unicamente 

mantido e movido pelos interesses do capital; uma das contradições do capitalismo é que ele 

precisa do Estado para manter a repressão, a propriedade privada e as relações jurídicas, o 

que ao mesmo tempo dá uma certa autonomia relativa ao Estado. A relação entre Estado e 

capital é constantemente pressionada pelas lutas políticas que ocorrem na sociedade, o que 

torna a sociedade capitalista marcada por conflitos. No momento em que os conflitos na 

sociedade se tornam mais intensos entre os grupos que o compõe é que se observa uma maior 

autonomia do Estado.  

O mesmo autor reforça que o Estado é de classes, e não de uma classe, ou seja, não 

é apenas um instrumento da classe dominante; numa sociedade composta por diversos 

grupos sociais, o Estado capitalista aparece como uma unidade possível, utilizando-se de um 

mix de mecanismos de repressão e ideológicos (ALMEIDA, 2019). Quando um não for 

suficiente, o outro aparecerá para manter a reprodução do capital. Assim, para Almeida 
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(2019), o propósito do Estado e de suas intervenções se revelam: pode, quando necessário, 

limitar a ação destruidora de certos grupos sociais, como também, por outro lado, permitir 

mecanismos que assegurem a participação popular para restaurar a legitimidade do sistema. 

 

CONCLUSÕES 

Considerando a existência de diversos grupos sociais, não é possível ignorar a 

existência de outros conflitos existentes na sociedade capitalista. São conflitos raciais, 

sexuais, religiosos, culturais e regionais que tomam uma forma especificamente capitalista 

no momento presente.  

Nesse sentido, a relação entre Estado e sociedade não pode ser definida apenas com 

base na troca de mercadorias – as relações de opressão e exploração sexuais e raciais são 

também importantes na definição do modo de intervenção do Estado e na manutenção e 

reprodução do modo de produção capitalista, de modo que as relações de classe e as 

desigualdades raciais possuem uma conexão estrutural que não pode ser ignorada. Para 

entender as classes em seu sentido material, é necessário entender os diferentes grupos 

sociais que o compõe. Desse modo, compreendemos que o racismo estrutural presente nas 

relações sociais brasileiras tem um lugar fundante na formação do Estado. 
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RESUMO 

Esta pesquisa analisa a gestão democrática no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) e o papel dos colegiados, propondo-se a reflexão 

sobre a temática, visto que esta instituição prioriza a participação e comunicação no que se 

refere às suas deliberações, com a proposta de construir, uma sociedade e um sistema de 

ensino, democráticos. Além disso, este trabalho também tem como objetivo demonstrar a 

importância da gestão democrática e participativa no ambiente escolar, para que ela cumpra 

seu papel social e educacional junto a sua comunidade, o que ainda representa um grande 

desafio. Para a realização deste trabalho, optou-se por uma pesquisa bibliográfica e 

documental com metodologia que levasse em consideração aspectos qualitativos, visando 

mostrar e especificar a exposição teórica de autores que norteiam a respeito do tema, tais 

como: Urbanetz e Bastos (2022), Paro (1992), Dublante e Cabral Neto (2017),  e documentos 

como: Constituição Federal de 1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 

(Lei n° 9.394/96), Plano Nacional de Educação- PNE (Lei nº 13.005, de 25 de junho de 

2014), com arcabouço teórico principal o “Projeto Político-Pedagógico do IFRN: uma 

construção coletiva”, documento que orienta as práticas pedagógicas e administrativas da 

instituição de ensino em foco dessa pesquisa.      Assim, percorrido o caminho elucidativo 

construído ao longo deste estudo, podemos afirmar que a instituição de ensino, deve 

proporcionar a vivência democrática, visto que os órgãos colegiados, representam 

instrumentos de mudança em uma sociedade em que poucos são ouvidos, ou sequer possuem 

espaços de fala. São a materialização de um ambiente incentivador da comunicação, da 

exposição de posicionamentos, diálogo e tomada de decisões de forma coletiva, 

descentralizada e democrática, em que a organização da escola não deve ser pensada por 

uma linha vertical, fechada e isolada em si mesma, mas, ao contrário, orientada nos 

princípios democráticos.  

Palavras-chave: Gestão Democrática. Colegiados do IFRN. Participação Escolar. 
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This research analyzes the democratic management at the Federal Institute of Education, 

Science and Technology of Rio Grande do Norte (IFRN) and the role of the collegiates, 

proposing the reflection on the theme, since this institution prioritizes participation and 

communication with regard to its deliberations, with the proposal to build, a society and an 

education system,  Democratic. In addition, this work also aims to demonstrate the 

importance of democratic and participatory management in the school environment, so that 

it fulfills its social and educational role with its community, which still represents a great 

challenge. In order to carry out this work, we opted for a bibliographic and documentary 

research with methodology that took into account qualitative aspects, aiming to show and 

specify the theoretical exposition of authors who guide on the subject, such as: Urbanetz and 

Bastos (2022), Paro (1992), Dublante and Cabral Neto (2017), and documents such as: 

Federal Constitution of 1988, Law of Guidelines and Bases of National Education - LDB 

(Law No. 9,394/96),  National Education Plan - PNE (Law No. 13,005, of June 25, 2014), 

with the main theoretical framework the "IFRN Political-Pedagogical Project: a collective 

construction", a document that guides the pedagogical and administrative practices of the 

educational institution in focus of this research. Thus, after the elucidative path constructed 

throughout this study, we can affirm that the educational institution should provide 

democratic experience, since the collegiate bodies represent instruments of change in a 

society in which few are heard, or even have speech spaces. They are the embodying of an 

environment that encourages communication, the exposure of positions, dialogue and 

decision-making in a collective, decentralized and democratic way, in which the 

organization of the school should not be thought of by a vertical line, closed and isolated in 

itself, but, on the contrary, oriented in democratic principles. 

Keywords: Democratic Management. IFRN collegiates. School Participation. 

 

INTRODUÇÃO 

Este estudo analisa a gestão democrática e os colegiados do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), considerando a 

importância da participação coletiva nas decisões administrativas, pedagógicas e financeiras. 

A relevância da pesquisa se justifica pela necessidade de conhecer os fundamentos da gestão 

democrática e da participação, a partir de um olhar para a existência de espaços de discussão, 

decisão e deliberação das atividades pedagógicas, administrativas e financeiras, entendendo 

esses espaços materializados nos variados colegiados do IFRN.  

O estudo está vinculado ao Projeto de Pesquisa - Plano Nacional de Educação (2014-

2024) e a Gestão Democrática em Espaços de Educação Profissional: O Papel dos 

Colegiados do IFRN no Acompanhamento dos Recursos Financeiros. A gestão democrática 

é um modo de gerir uma instituição de forma que possibilite a democracia, a participação e 

a transparência de ações de todos os envolvidos no processo educativo. Neste tipo de gestão, 

a participação de cada um é de fundamental importância, pois todos têm algo a contribuir. 
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Consoante o Plano Nacional de Educação (PNE), vigente entre 2014 a 2024, a gestão 

democrática da educação deve ser capaz de envolver os sistemas e as instituições educativas 

e de considerar os níveis de ensino, as etapas e as modalidades, bem como as instâncias e 

mecanismos de participação coletiva. Para tanto, exige a definição de conceitos como 

autonomia, democratização, descentralização, qualidade e propriamente a participação, 

conceitos esses que devem ser debatidos coletivamente para aprofundar a compreensão e 

gerar maior legitimidade e concretude no cotidiano.  

Um dos princípios definidos no Projeto Político-Pedagógico do IFRN de “uma 

construção coletiva”, é “a gestão democrática, com transparência de todos os atos, 

obedecendo aos princípios da autonomia, da descentralização e da participação coletiva nas 

instâncias deliberativas” (IFRN, 2012, p. 21).  

Convém lembrar que o diagnóstico das raízes históricas, sociais e políticas do IFRN 

possibilita um melhor entendimento das recentes mudanças e contribui para o fortalecimento 

da identidade institucional. Assim, proporciona uma assimilação do perfil institucional, em 

uma perspectiva consolidatória a respeito da função social, tendo os objetivos e princípios 

orientadores do Instituto. 

Conforme o referido documento, os colegiados são “[...] mecanismos 

imprescindíveis para se ampliarem e se assegurarem horizontalidade e democratização nas 

relações de poder, bem como para o efetivo exercício da participação e da conquista de 

descentralização e autonomia institucionais” (IFRN, 2012, p. 59). 

Os mecanismos de colaboração ou órgãos colegiados como Conselhos Escolares e 

Associações nas instituições escolares, são imprescindíveis para existência e garantia da 

gestão democrática, bem como para descentralização do poder e configuração de uma 

educação de qualidade.  

Para que estes órgãos sejam formados e exerçam seus papéis no ambiente escolar, é 

necessário a realização de reuniões com a participação dos diversos segmentos da instituição 

como gestores, professores, funcionários administrativos, equipe pedagógica, alunos e pais, 

além de determinados setores da sociedade civil, para assim, superar a centralização do poder 

e consolidar a luta pela democratização da educação nos espaços escolares.  

No IFRN temos os seguintes Colegiados:  Conselho Superior (Consup), Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepex) , Colégio de Dirigentes, Conselho Diretor, 

Comissão de Ética, Conselho Escolar, Conselho de Classe e Grêmio Estudantil.  
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A participação em tais órgãos proporciona aos indivíduos a atuação efetiva nos 

ambientes que estão inseridos, favorecendo um exercício coletivo na construção de uma 

escola democrática e participativa, promovendo a cidadania e a concretização do processo 

democrático.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A partir da Constituição Federal de 1988, foi atribuído às escolas públicas brasileiras 

o princípio de gestão democrática do ensino público, expresso no seu Art. 206, inciso VI, 

como um dos princípios essenciais ao compartilhamento das ações educativas, em uma 

concepção de comprometimento, por parte de todos os segmentos sociais e dos atores da 

comunidade escolar, para como a melhoria significativa da qualidade da educação pública. 

Posteriormente, em 1996, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 

(Lei n° 9.394/96) é reafirmada o princípio da gestão democrática, fundamentado pela 

autonomia escolar e pela participação dos segmentos, da ideia de que a autonomia deve se 

desenvolver em razão direta da democratização da gestão e da democracia administrativa, 

pedagógica e financeira. Conforme LDB, Art. 14: 

Os sistemas de ensino se definirão as normas da gestão democrática de 

ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 

conforme os seguintes princípios: I - participação dos profissionais da 

educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola; II - 

participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. (BRASIL, 1996) 

Assim, a gestão democrática é um modo de gerir uma instituição de forma que 

possibilite a democracia, a participação e a transparência das ações de todos os envolvidos 

no processo educativo. Neste tipo de gestão, a participação de cada um é de fundamental 

importância, dado que cada indivíduo, pode e deve, fazer sua contribuição. 

Segundo Urbanetz e Bastos (2022), a sociedade brasileira ainda está em processo de 

aprendizagem, no que diz respeito a exercer de fato, da democracia. Muitos avanços têm 

sido alcançados desde a promulgação da Constituição de 1988, porém, é certo que em pleno 

século XXI ainda são muitos os dilemas evidentes numa sociedade em que os seus cidadãos 

não têm plena consciência de seus papéis em uma democracia. 

De acordo com Dublante e Cabral Neto (2017), a democratização da gestão escolar 

ocorre por intermédio da criação de espaços participativos, nos quais os segmentos da escola 

contribuem com as decisões tomadas para a melhoria da qualidade do ensino.  
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A concretização da concepção da gestão democrática expressa-se por meio de órgãos 

colegiados, que legitimam a participação no cotidiano escolar. Esses órgãos necessitam da 

presença de diversos segmentos que, muitas vezes, manifestam opiniões divergentes, sendo 

o objetivo principal oferecer educação de boa qualidade que expresse a concepção de 

educação presente na legislação e assegure à própria instituição autonomia para vivenciar os 

projetos estabelecidos por todos, visto que “para que ocorra verdadeira educação na unidade 

educacional é preciso que nesta haja a autonomia pedagógica e, para que haja esta autonomia 

pedagógica, será necessária a autonomia administrativa (SILVA, 1996, p. 54 apud SILVA; 

SILVA; SANTOS, 2017).  

No que diz respeito à gestão e participação democrática, no Plano Nacional de 

Educação (2014-2024), temos:  

A gestão democrática da educação não se constitui em um fim em si mesma, 

mas em importante princípio que contribui para o aprendizado e o efetivo 

exercício da participação coletiva nas questões atinentes à organização e à 

gestão da educação nacional, incluindo: as formas de escolha de dirigentes 

e o exercício da gestão (Estratégia 19.1); a constituição e fortalecimento da 

participação estudantil e de pais, por meio de grêmios estudantis e de 

associação de pais e mestres (Estratégia 19.4); a constituição e o 

fortalecimento de conselhos escolares e conselhos de educação, 

assegurando a formação de seus conselheiros (Estratégia 19.5) (BRASIL, 

2001). 

Nessa perspectiva, temos os seguintes órgãos colegiados do IFRN, seguidos de seus 

documentos e respectivos representantes, expostos pela tabela a seguir. 

Tabela 01: Colegiados e seus respectivos documentos e representantes  

COLEGIADO DOCUMENTO REPRESENTANTES 

CONSUP 

REGIMENTO INTERNO 

DO CONSELHO 

SUPERIOR, aprovado pela 

Resolução nº 20/2010- 

CONSUP/IFRN, de 

17/12/2010. 

O Reitor; docentes, discentes, representação técnico-

administrativo, egressos, sociedade civil, 

representante do Ministério da Educação e 

representantes do Colégio de Dirigentes.  

 

CONSEPEX  

 

REGIMENTO INTERNO 

DO CONSELHO DE 

ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO, aprovado 

pela Deliberação nº 

03/2010- 

CONSEPEX/IFRN, de 

26/11/2010. 

O Reitor, o Pró-Reitor de Ensino; o Pró-Reitor de 

Pesquisa e Inovação; o Pró-Reitor de Extensão; um 

coordenador de curso (por Campus);  representante 

docente (por Campus); discentes; representantes 

técnico-administrativos; representantes da equipe 

técnico-pedagógica; representantes da sociedade civil, 

vinculados a instituições de fomento à pesquisa e/ou à 

extensão. 
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COMISSÃO DE 

ÉTICA 

Resolução 18/2019 - 

CONSUP/IFRN, aprova o 

Regimento Interno da 

Comissão de Ética do 

Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande 

do Norte.  

Membros titulares e respectivos suplentes, escolhidos 

entre servidores públicos ocupantes de cargo efetivo e 

empregados do quadro permanente de pessoal do 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte, designados 

pelo Reitor.  

COLÉGIO DE 

DIRIGENTES 

REGIMENTO INTERNO 

DO COLÉGIO DE 

DIRIGENTES, aprovado 

pela Deliberação nº 

02/2010-CODIR/IFRN, de 

29/10/2010. 

O Reitor; os Pró-Reitores; os Diretores Gerais dos 

campi e os Diretores dos campi Avançados; e os 

Diretores Sistêmicos. 

CONSELHO 

DIRETOR 

RESOLUÇÃO Nº. 34, de 

22 de novembro de 2006. 

O Diretor da Unidade de Ensino; Chefes das Divisões 

das Unidades de Ensino; representantes dos Chefes de 

Departamentos Acadêmicos; representante da equipe 

pedagógica; representante do corpo docente; 

representantes técnico-administrativo; discente de 

cada uma das modalidades de ensino ofertadas; 

representante dos pais de alunos; representantes da 

sociedade civil, convidados pelo Diretor da Unidade 

de Ensino dentre as entidades e/ou empresas de maior 

nível de interação/parceria com a Instituição. 

CONSELHO 

ESCOLAR 

Conselho Escolar, 

Instituído pelo Regimento 

Interno dos Campi, 

aprovado pela resolução 

nº17/2011 – 

CONSUP/IFRN, de 

01/07/2011. 

O Diretor-Geral do Campus; dirigentes da 

administração do Campus; representantes técnico-

administrativo, um dos quais membro da equipe 

técnico pedagógica; representantes docente; 

representantes discentes; representantes dos egressos; 

representantes dos pais de alunos do ensino médio 

integrado; representantes da sociedade civil, dentre as 

entidades e/ou empresas de maior nível de 

interação/parceria com o Campus. 

CONSELHO 

DE CLASSE 

Conselho de Classe, 

Instituído pelo Regimento 

Interno dos Campi, 

aprovado pela resolução 

nº17/2011 – 

CONSUP/IFRN, de 

01/07/2011. 

Um membro da equipe técnico-pedagógica da 

Diretoria Acadêmica; o Coordenador do Curso; um 

professor de cada disciplina ofertada no período letivo; 

representantes discentes de cada turma, titular e 

suplente; e representantes dos pais dos discentes de 

cada turma, sendo titular e suplente, somente para os 

cursos técnicos de nível médio integrado regular. 

GRÊMIO 

ESTUDANTIL 

ESTATUTO, GRÊMIO 

ESTUDANTIL SERIDÓ 

SERTÃO. 

Um Presidente, um Vice-Presidente; Secretário Geral; 

Tesoureiro Geral; 1° Tesoureiro; Diretor de 

Comunicação; Diretor de Assuntos Estudantis; Diretor 

Sociocultural; Diretor de Esportes. 

Fonte: Projeto Político-Pedagógico e normativas de cada colegiado do IFRN, (2012). 

Os órgãos colegiados, acima mencionados, integram o Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte e são dispositivos essenciais para alcançar a democratização e efetivação 
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da participação, dado que, somente por meio da colaboração ativa de todas as pessoas que 

fazem parte do processo educacional, que podemos aferir que de fato existe uma gestão 

escolar democrática e participativa.  

Definido no Art. 1º. O Conselho Superior (CONSUP) do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), previsto na Lei n.º 11.892, 

de 29/12/2008, apresenta a sua finalidade que é “conduzir a ação institucional, zelando pela 

atuação pluricurricular e multicampi com qualidade socialmente referenciada (IFRN, 2010, 

p.2). O referido conselho tem “caráter consultivo e deliberativo'', integrante da administração 

geral da Instituição, é o órgão máximo do IFRN, definido pelo parágrafo único do art.1º. 

(IFRN, 2010) 

Definido no Art. 1º. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPEX), 

previsto no Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte (IFRN), aprovado pela Deliberação nº 03/2010-CONSEPEX/IFRN, de 26/11/2010, 

integrante da administração geral da Instituição, tem funções normativas, consultivas e 

deliberativas sobre matéria acadêmica, didático-pedagógica, científica, artístico-cultural e 

desportiva. (IFRN, 2010) 

Sobre a Comissão de Ética, o Presidente do Conselho Superior do IFRN, em 22 de 

março de 2019, no uso das atribuições legais conferidas pelo Art. 9º do Estatuto do IFRN, 

aprova o Regimento Interno da Comissão de Ética do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte, com finalidade de garantir a observância do Código 

de Ética, operar como instância consultiva do Reitor e dos respectivos servidores do IFRN, 

aplicar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, 

aprovado pelo Decreto nº 1.171. (IFRN, 2019) 

Definido no Art. 1º. O Colégio de Dirigentes (CODIR) do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), previsto na Lei n.º 11.892, 

de 29/12/2008, e no Estatuto do IFRN, integra a administração geral da Instituição e tem 

funções normativas, consultivas e deliberativas sobre matéria administrativa.  (IFRN, 2010) 

Definido no Art. 6º da Portaria Ministerial Nº 1.717, De 24 de Outubro de 2006, 

publicada no Diário Oficial da União de 25 de Outubro de 2006, o Conselho Diretor do 

Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte tem por finalidades 

subsidiar a Diretoria da Unidade de Ensino em assuntos administrativos, de ensino, pesquisa 

e extensão; apreciar as diretrizes e metas para atuação da Unidade de Ensino e zelar pela 
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execução de sua política educacional; apreciar, no âmbito da Unidade de Ensino, o 

calendário acadêmico de referência; assessorar a Diretoria da Unidade de Ensino na 

divulgação das atividades da Instituição junto às empresas e à comunidade; propor 

programas de capacitação e desenvolvimento de pessoas; opinar sobre as questões 

submetidas à sua apreciação. (IFRN, 2006) 

Definido no Art. 3⁰, O Conselho Escolar, órgão máximo normativo, integra 

membros titulares e suplentes designados por Portaria do Reitor, tendo por finalidade 

deliberar sobre assuntos de caráter administrativo, de ensino, de pesquisa e de extensão; 

avaliar as diretrizes e metas de atuação do Campus e zelar pela execução de sua política 

educacional; aprovar o calendário acadêmico do Campus a partir do calendário de referência 

da Instituição; colaborar com a Direção-Geral do Campus na divulgação das atividades da 

Instituição junto à sociedade; decidir sobre questões submetidas à sua apreciação, em matéria 

de sua competência. (IFRN, 2011) 

Definido no Art. 35. O Conselho de Classe, Instituído por Campus, por Diretoria 

Acadêmica, é organizada através da sessão referente a cada Curso Técnico de Nível Médio 

Integrado, constituindo-se como órgão de assessoramento ao Diretor Acadêmico em 

assuntos de natureza didático-pedagógico tendo por finalidade colaborar para a melhoria do 

processo de ensino-aprendizagem através do diagnóstico e da busca de alternativas de ação 

de acordo com a proposta definida do projeto político pedagógico da instituição.  

Definido no Art. 1º O Grêmio Estudantil, é entidade representativa dos estudantes 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Instituído 

por Campus, fundado no dia 07 de outubro de 2009, com sede no estabelecimento e de 

duração ilimitada. Tem por principal finalidade congregar todo o corpo discente do Instituto 

e defender os interesses individuais e coletivos dos alunos do Instituto IFRN, 2009). 

METODOLOGIA 

O presente estudo consiste em uma abordagem qualitativa da pesquisa, a partir de 

uma revisão bibliográfica e documental conforme a sugestão introdutória, optando-se pela 

análise de caráter exploratório, intentando mostrar e especificar a exposição teórica de 

autores que estudam a respeito do tema, tais como: Urbanetz e Bastos (2022), Paro (1992), 

Dublante e Cabral Neto (2017),  e aportes legais como: Constituição Federal de 1988, Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei n° 9.394/96), Plano Nacional de 
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Educação- PNE (Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014), Projeto Político-Pedagógico do 

IFRN: “uma construção coletiva”, documento que orienta as práticas pedagógicas, 

administrativas e financeira da instituição de ensino em foco dessa pesquisa, entre outros. 

Em vista, a gestão democrática é essencial para a instituição de ensino, já que é composta 

por recursos humanos e materiais que precisam de uma administração participativa do 

processo. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Percorrido o caminho elucidativo, construído ao longo desta pesquisa, podemos 

afirmar que a instituição de ensino, como grande local de socialização, deve proporcionar a 

vivência democrática, concebendo democratização nas relações de poder e assim criando um 

ambiente adequado para a formação cidadã. 

A gestão democrática tem se tornado umas das razões/motivos mais frequentes, na 

área educacional, de debates, reflexões e iniciativas públicas, mas ainda há um árduo 

caminho a ser trilhado. Essa temática tem sua relevância para a construção de uma escola 

mais democrática e participativa e de formação mais cidadã. É incontestável sua necessidade 

para a construção de uma sociedade mais justa, humana e igualitária. 

O exercício da participação e do êxito da descentralização e independência 

institucionais só é exequível quando existem espaços propícios à manifestação, disponíveis 

e abertos a todas as parcelas que constituem a Instituição, para que haja comunicação e 

consequentemente a possibilidade de troca de informações e ideias, em volta das ações e 

deliberações importantes a instituição de ensino. 

Nessa perspectiva, os órgãos colegiados, representam instrumentos de mudança em 

uma sociedade em que poucos são ouvidos, ou sequer possuem espaços de fala. São a 

materialização de um ambiente incentivador da comunicação, da exposição de 

posicionamentos, diálogo e tomada de decisões de forma coletiva, descentralizada e 

democrática.  

CONCLUSÕES 

Como estabelecido anteriormente, este estudo parte da necessidade de conhecer os 

fundamentos da gestão democrática e da participação, a partir de um olhar para a existência 

de espaços de discussão, decisão e deliberação das atividades pedagógicas, administrativas 
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e financeiras, entendendo esses espaços como os mais variados colegiados do IFRN.  

Assim, é pertinente que saibamos que a participação constitui uma forma 

significativa de, ao promover maior aproximação entre os membros da escola, reduzir 

desigualdades entre eles, dessa forma, a participação está centrada na busca de formas mais 

democráticas de promover a gestão de uma unidade social. E, desse modo, ainda apresenta 

um grande desafio, pois, fazer com que a comunidade escolar participe do processo de gestão 

nas instituições tem sido uma caminhada árdua e histórica. 

Nesse sentido, é importante que os envolvidos nesse processo educacional saibam a 

relevância desse papel na prática, pois os órgãos colegiados são essenciais para gestão 

democrática, uma vez que, esses garantem a descentralização do poder, a prática da 

participação na escola e procura/busca de uma educação de qualidade e, dessa forma, só é 

possível por intermédio da participação ativa de todos os indivíduos que fazem parte do 

processo educacional, é que pode-se dizer que, de fato, existe uma gestão escolar 

democrática e participativa. Dessarte, é imprescindível que os indivíduos conheçam e saibam 

qual é o seu real papel e importância dentro desse processo que necessariamente precisa ser 

coletivo. 

 Logo, a qualidade desejada dos colegiados só pode ser alcançada por meio da 

existência de canais de manifestação, acessíveis a todos os segmentos da Instituição, para 

que haja troca de ideias, discussão e deliberação em torno das ações e das decisões, 

respaldando-as. É mister que uma instituição educativa, na condição de formadora, 

mantenha coerência entre as concepções que defende e a maneira como direciona, 

internamente, seus processos decisórios, caminhando sempre na efetivação da gestão 

democrática da educação pública (IFRN, 2012, p. 62). 

A partir de tais informações, surgem inquietações relacionadas à necessidade do 

acompanhamento desses órgãos colegiados que são fundamentais para a descentralização do 

poder e para a prática da participação na instituição, uma vez que um dos caminhos para um 

ensino de qualidade se dá a partir da garantia da gestão democrática e participativa. 
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RESUMO 

Em 2021, a OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), 

classificou a educação brasileira em último lugar no ranking de competitividade, tal fato não 

se deve propriamente ao tanto que o país investe na área em proporção ao seu PIB, não 

destoando da média dos países da OCDE, mas sim em como esses recursos são aplicados e 

a própria gestão da educação. Esses indicadores, aliados ao discurso de desmonte estatal, 

diariamente propagado na grande imprensa, tem contribuído para a discussão de 

modalidades alternativas à educação tradicional, que pressupõe a presença do aluno em sala 

de aula. É nesse sentido que surge a ideia do “Homeschooling”, uma forma de retirar da 

esfera estatal a exclusividade da educação, transferindo para o seio familiar, tema que 

enfrenta questionamentos de caráter legal e sociológico. 

Palavras-chave: Homeschooling. Educação. Gestão. 

 

ABSTRACT 

In 2021, the OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), ranked 

Brazilian education in last place in the competitiveness ranking, this fact is not due to the 

amount that the country invests in the area in proportion to its GDP, not differing from the 

average of the OECD countries, but in how these resources are applied and in the 

management of education itself. These indicators, allied to the discourse of state dismantling, 

propagated daily in the mainstream press, have contributed to the discussion of alternative 

modalities to traditional education, which presupposes the presence of the student in the 

classroom. It is in this sense that the idea of “Homeschooling” arises, a way of removing the 

exclusivity of education from the state sphere, transferring it to the family, a theme that faces 

legal and sociological questions. 

Keywords: Homeschooling. Education. Management. 

INTRODUÇÃO 

A Constituição brasileira, promulgada em 1988, inovou ao consagrar de forma 
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expressa um amplo rol de direitos sociais em seu art. 6º. Mais que isso, reservou Título VII, 

“Da Ordem Social”, exclusivamente para especificar o conteúdo e a forma de prestação de 

determinados direitos. 

Nesse contexto, o direito à educação assume posição cada vez mais essencial no 

estado democrático e exerce diversas funções: dignifica o ser humano através do 

conhecimento; eleva o patamar da comunidade, que passa a ser mais capaz de contribuir e 

participar no âmbito social e permite a emancipação, intelectual e mesmo financeira, do 

indivíduo. 

Dada sua importância, tal direito é amplamente protegido na Carta Magna e na 

legislação infraconstitucional. Além das previsões constitucionais, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente protege o direito à educação e o Código Penal prevê o crime de abandono 

intelectual. 

Questão controversa e relevante surge quando se questiona o monopólio estatal da 

educação básica. Se pergunta até que ponto o dever da família de educar seus filhos permite 

a adoção de uma educação doméstica, fora do ambiente escolar. Aqui surge a figura do 

homeschooling, que possui diversas modalidades mundo afora e é alvo de controle de 

constitucionalidade do Brasil. 

Considerando o aspectos supracitados, o presente trabalho se propõe a analisar 

brevemente o direito à educação no ordenamento jurídico e, principalmente, a 

constitucionalidade do homeschooling e sua relação com crime de abandono intelectual 

previsto no art. 246 do Código Penal à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

exposta no julgamento do RE 888.815/RS (rel. originário Min. Roberto Barroso, red. p/ 

acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 12.09.2018). 

HOMESCHOOLING 

 Termo de origem inglesa, o homeschooling significa “ensino domiciliar” e surge 

como alternativa à educação meramente institucionalizada. No RE 888.815/RS o egrégio 

tribunal reconhece as seguintes modalidades: 

No unschooling radical (desescolarização radical), parte-se da premissa de 

que a institucionalização da educação é prejudicial e somente aos pais é 

consagrado o direito de educar os filhos, sendo vedada ao Estado a 

instituição de escolas e currículos. [...] Por sua vez, no unschooling 

moderado (desescolarização moderada), a institucionalização deve ser 

evitada, porém não se proíbe ao Poder Público o oferecimento de educação 
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escolar. [...] Por fim, no homeschooling puro, apesar de aceitar um patamar 

mínimo e objetivo quanto à formação das crianças e jovens, entende que a 

educação é tarefa primordial da família e só subsidiariamente do Estado, 

cujas escolas serão utilizadas de maneira alternativa somente pelos pais 

que se considerarem incapazes de educar seus filhos. 

 O ministro Alexandre de Morais reconhece, na mesma decisão, uma quarta 

modalidade, o homeschooling utilitarista ou ensino domiciliar por conveniência 

circunstancial. Elucida que, neste caso, “não estará vedada a opção dos pais pelo ensino 

domiciliar, desde que siga os mesmos conteúdos básicos do ensino escolar público e privado, 

que permita a supervisão, fiscalização e avaliações periódicas”.   

DIREITO À EDUCAÇÃO NO ORDENAMENTO BRASILEIRO 

 Primeiramente, é de relevo esclarecer que, enquanto normas de direitos 

fundamentais, os direitos sociais possuem aplicabilidade direta e eficácia imediata (CF, art. 

5º, §1º), isto é, não dependem de atuação legislativa para sua concretização. Especificamente 

quanto ao direito à educação, diz a CF que: 

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. 

[...] 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 

anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a 

ela não tiveram acesso na idade própria; 

 Dos dispositivos acima pode-se inferir que a responsabilidade de educar é solidária 

entre estado e família. Mais que isso, visa o pleno desenvolvimento da pessoa, isto é, 

desenvolvimento intelectual e social. A escola é, também, ambiente de integração social e 

desenvolvimento pessoal. Em tempo, o Estado deve garantir a educação básica a partir dos 

4 e até os 17 anos, marco temporal importantíssimo e que deve servir de referência para a 

legislação infraconstitucional. Vale aduzir, ainda, que aos pais compete o dever de assistir, 

criar e conferir educação aos seus filhos (CF, arts. 227 e 229). 

 No que tange à legislação infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(Lei 8.069/90) reforça e densifica os preceitos constitucionais: 
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Art. 53. 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-se-lhes: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. [...] 

Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 

pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais; 

 Dos dispositivos acima pode-se inferir que a responsabilidade de educar é solidária 

entre estado e família. Mais que isso, visa o pleno desenvolvimento da pessoa, isto é, 

desenvolvimento intelectual e social. A escola é, também, ambiente de integração social e 

desenvolvimento pessoal. Em tempo, o Estado deve garantir a educação básica a partir dos 

4 e até os 17 anos, marco temporal importantíssimo e que deve servir de referência para a 

legislação infraconstitucional. Vale aduzir, ainda, que aos pais compete o dever de assistir, 

criar e conferir educação aos seus filhos (CF, arts. 227 e 229). 

 Nesse sentido, é preciso compreender que, para além da garantia de uma instrução 

formal, o legislador quis atribuir a educação um caráter social, o que doutrinariamente a 

pedagogia moderna sintetiza na antinomia “qualidade total” x “qualidade social”. A 

qualidade total, como sendo fruto do utilitarismo neoliberal, disseminado na administração 

privada “total quality management”, isto é, a busca pela satisfação do cliente e a resolução 

de suas dores, tendo como o oposto disso, a qualidade social, como sendo a satisfação do 

bem comum, ou melhor dizendo, dos valores mais primordiais para a coletividade. A 

qualidade social da educação, embora reconheça a importância do ensino das habilidades, 

tais como: ler; escrever; realizar operações matemáticas, considera isso insuficiente para o 

exercício da cidadania plena. 

 Considerando o escopo do trabalho, é indispensável discorrer sobre o crime de 

abandono intelectual, previsto no Código Penal: 

Art. 246 - Deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária de filho 

em idade escolar: 

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa. 

 O crime protege o direito à instrução aos filhos menores, assegurando que tenham o 

necessário para o convívio social. Note-se que o crime é bipróprio (pais e filho), omissivo e 

exige dolo. Merece atenção o termo “sem justa causa”, que exclui a ilicitude da conduta caso 

seja feito o possível para a educação dos filhos. 
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POSIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 888.815/RS  

 Em que pese às opiniões divergentes, o Supremo Tribunal Federal, em sede de 

repercussão geral, decidiu sobre a controvérsia no Recurso Extraordinário 888.815/RS, cujo 

acórdão foi redigido pelo Ministro Alexandre de Morais. 

 Considerando os tipos de homeschooling já explanados anteriormente, o tribunal 

reconheceu a inconstitucionalidade das modalidades radical, moderada e pura. Vislumbrou-

se somente a aplicação do ensino domiciliar utilitarista, uma vez que possibilita o regramento 

legal, além do controle e da fiscalização estatal, preservando o preceito constitucional que 

estabelece o dever solidário entre Estado e Família. Não se vedou a criação de modalidade 

utilitarista por meio de lei e se exigiu idade entre 4 e 17 anos, disposta no art. 208, I, da CF. 

Em suma, foi fixada a seguinte tese: 

O ensino domiciliar não é um direito público subjetivo do aluno ou de sua 

família, porém não é vedada constitucionalmente sua criação por meio de 

lei federal, editada pelo Congresso Nacional, na modalidade “utilitarista” 

ou “por conveniência circunstancial”, desde que se cumpra a 

obrigatoriedade, de 4 a 17 anos, e se respeite o dever solidário 

Família/Estado. 

 Urge reforçar que inexiste, hoje, lei que regularize a prática de homeschooling. Logo, 

mesmo que na modalidade utilitarista, a prática implica desrespeito à obrigação de “prover 

à instrução primária de filho em idade escolar” e caracteriza o crime de abandono intelectual 

(CP, art. 246). A idade escolar, aqui, deve ser delimitada pelo art. 208, I, da Constituição, ou 

seja, 4 a 17 anos. 

METODOLOGIA  

O estudo foi elaborado a partir de uma investigação preliminar sobre a educação, 

através de pesquisa bibliográfica, majoritariamente revisão de literatura, bem como análise 

crítica e comparativa do tema, tomando como baliza legal a constituição federal de 1988, 

nossa Carta Maior, a legislação infraconstitucional, assim como o entendimento 

jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 

 

CONCLUSÕES 
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 Levando em consideração as discussões abordadas no presente trabalho, podemos 

afirmar o seguinte: 

a) o direito à educação é amplamente protegido pela Constituição de 1988 e tem função 

indispensável à manutenção da dignidade da pessoa humana e emancipação do indivíduo; 

b) o mesmo diploma estabelece responsabilidade solidária entre Família e Estado no 

que tange ao direito à educação; 

c) ainda conforme a CF, a criança ou adolescente com idade de 4 a 17 anos tem direito 

subjetivo à educação, a ser ofertada pelo Estado; 

d) o Estatuto da Criança e do Adolescente reforça o direito à educação, por meio da qual 

se deve atingir o pleno desenvolvimento; 

e) o homeschooling não tem, hoje, qualquer regulamentação legal. 

 Portanto, com devido respeito aos posicionamentos contrários, a decisão do STF 

sobre a constitucionalidade do homeschooling é adequada. Ora, se o Estado não pode ser 

afastado de tal relação, somente a modalidade utilitarista pode ser adotada, já que permite a 

devida participação estatal. E, se não há lei que regulamente o instituto, ele não pode ser 

aplicado, é ilegal. 

 De modo que, não se pode afirmar que houve limitação desarrazoada do pátrio poder, 

ou melhor dizendo, do poder familiar, já que a intenção do judiciário é a proteção do 

indivíduo em face da ausência de garantias de que a educação da criança ou adolescente está 

sendo minimamente garantida, o que pode ser superado e rediscutido mediante a existência 

de lei regulamentadora, que, nesse caso, teria a função de definir e limitar a abrangência da 

modalidade utilitarista de homeschooling. 

 Ademais, sendo o crime de abandono intelectual (CP, art. 246) caracterizado pela 

conduta de “deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária de filho em idade 

escolar”, os pais que praticarem, sem motivos determinantes, o ensino domiciliar, praticam 

conduta criminosa e incidem no tipo penal. Outro requisito é a “idade escolar”, lacuna a ser 

preenchida pela Constituição Federal, que define a obrigatoriedade do ensino para crianças 

e adolescentes entre 4 e 17 anos. 
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O DIREITO À CRECHE E O DEVER DO ESTADO EM GARANTIR O ACESSO À 

EDUCAÇÃO INFANTIL POR MEIO DE UMA GESTÃO PARTICIPATIVA 
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RESUMO 

Considerando a importância do acesso à educação infantil e os obstáculos enfrentados pelas 

crianças e pais para efetuar a matrícula em centros municipais de educação infantil, o 

presente trabalho tem como objetivo desenvolver a previsão constitucional do direito à 

creche, bem como sugerir soluções de cunho prático para efetivar tal direito, através de uma 

gestão escolar democrática. Para isso, se buscou embasamento em literatura especializada, 

em artigos recentes publicados em periódicos, na Constituição Federal de 1988, na legislação 

pertinente vigente no Brasil e em dados estatísticos. Como resultado, observou-se que o 

ordenamento jurídico é sólido ao firmar o acesso à educação infantil como um direito. 

Porém, verifica-se uma distância entre o que está escrito e o que é praticado na gestão da 

política educacional, o que deve superado por meio de uma gestão participativa. 

Palavras-chave: Direito à Creche. Educação Infantil. Gestão Participativa.  

 

ABSTRACT 

Considering the importance of access to early childhood education and the obstacles faced 

by children and parents to enroll in municipal early childhood education centers, the present 

work aims to develop the constitutional provision of the right to nursery, as well as to suggest 

practical solutions for make this right effective, through democratic school management. In 

order to do so, a basis was sought in specialized literature, in recent articles published in 

journals, in the Federal Constitution of 1988, in the relevant legislation in force in Brazil and 

in statistical data. As a result, it was observed that the legal system is solid in establishing 

access to early childhood education as a right. However, there is a gap between what is 

written and what is practiced in the management of educational policy, which must be 

overcome through participative management. 

Keywords: Right to Nursery. Child Education. Participative Management. 

INTRODUÇÃO 

O acesso à educação infantil em creche e pré-escola – especialmente após a edição 

                                                           
1 Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Norte; marcosadriano99@hotmail.com 
2 Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, maclaraanjos98@gmail.com 
3 Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ruthianebasilio@gmail.com 
4 Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, andrade.matheusfellipe@gmail.com 
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da Emenda à Constituição nº 53, de 2006 – é um direito garantido às crianças de até 5 (cinco) 

anos de idade, conforme se extrai do art. 208, inc. IV, da Carta Magna (BRASIL, 1988), o 

qual dispõe que o “dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 

(...) educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade”. 

Apesar da matriz constitucional supracitada, sem falar no largo subsídio legal 

existente na Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação – e na Lei nº 8.069/90 

– Estatuto da Criança e do Adolescente –, assim como em outros dispositivos 

constitucionais, observa-se que tal direito não é efetivado por diversos municípios, ente para 

o qual o art. 211, § 2º, da Constituição atribuiu a atuação na área. A título de ilustração, 

convém mencionar os dados da Secretaria Municipal de Educação de Natal (SME, 2022), os 

quais revelaram que, após sorteio, 836 (oitocentos e trinta e seis) crianças não conseguiram 

vagas para matrícula em creche para o ano letivo de 2022, em um universo de 4924 (quatro 

mil, novecentos e vinte e quatro) candidatos; o que corresponde a um déficit de 

aproximadamente 17% (dezessete por cento). 

Nesse sentido, é patente o descumprimento dos preceitos constitucionais e legais pela 

gestão municipal citada retro, situação essa que se repete de forma sistemática em outras 

cidades brasileiras. Diante desse cenário, a gestão participativa, democrática e responsável 

da política educacional surge como uma prática capaz de superar tal problemática, por meio 

da coordenação das ações políticas em conjunto com toda a comunidade escolar, incluindo 

alunos, pais e equipe pedagógica, com o fim de reestruturar os centros municipais de 

educação infantil nas cidades para alocar a totalidade das crianças. 

Ocorre que o acesso à educação infantil, em que pese o rico amparo constitucional e 

legal, não tem sido aplicado adequadamente, em virtude da alta demanda por vagas nos 

estabelecimentos educacionais respectivos, demanda essa não atendida pelo Poder Público, 

ao arrepio da Constituição. 

Considerando o exposto, a gestão democrática e responsável da política educacional 

municipal, que respeite a Constituição Cidadã, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, é um instrumento de grande valia para efetivar o 

direito à creche e, por consequência, o direito à educação. 

Sob esse contexto, o presente trabalho objetiva desenvolver o acesso à educação 

infantil como um direito constitucional e os maiores problemas enfrentados na efetivação de 

tal direito, bem como busca propor soluções e melhorias no processo de efetivação do acesso 
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à educação infantil. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 A respeito da educação infantil, em consonância com a Constituição Federal de 1988, 

a Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação – possui um capítulo exclusivo 

dedicado ao tema, no qual, em seus arts. 29 e 30, estabelece qual é a finalidade da educação 

infantil e de que forma ela será oferecida, in verbis: 

Art. 29.  A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem 

como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) 

anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade. (Redação dada pela 

Lei nº 12.796, de 2013) 

Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos 

de idade; 

II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.   

(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) (grifo nosso) 

 Em igual direção, o art. 4º do mesmo diploma legal é cristalino ao estabelecer o 

acesso à educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade como um 

verdadeiro dever do Estado, ipsis litteris: 

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado 

mediante a garantia de: (...) 

II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; 

(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) (grifo nosso) 

 Ainda, no plano legal, tem-se a Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente –, a qual trata da proteção integral à criança e ao adolescente e possui diversos 

preceitos relevantes para a presente discussão. Nesse sentido, vê-se que o art. 4º estabelece 

absoluta prioridade para a efetivação dos direitos das crianças, dentre os quais o direito à 

educação, nesses termos: 

Art. 4º 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. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
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a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 

pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais 

públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas 

com a proteção à infância e à juventude. (grifo nosso) 

 Para Moacyr Motta da Silva e Josiane Rose Petry Veronese (1999), o Estatuto da 

Criança e do Adolescente teve como função fazer com que o texto constitucional não se 

tornasse letra morta, devendo os preceitos constitucionais e legais se conjugarem em uma 

política eficaz, conforme os autores destacam: 

[...] É o conjunto de direitos descritos basicamente no artigo 227 da 

Constituição Federal de 1988, que, na realidade, constituem direitos 

fundamentais de extrema importância, não somente pelo seu conteúdo, 

como pela sua titularidade (esse dispositivo constitui-se em uma síntese da 

Convenção Internacional dos Direitos da Criança), direitos que devem, 

obrigatoriamente, ser garantidos pelo Estado e que, em 1990, foram 

consubstanciados na Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a qual tem a difícil, porém relevante, função de fazer com 

que o texto constitucional não seja letra morta; e, para tanto, não basta a 

existência de leis que assegurem os direitos sociais, mas que a estas seja 

conjugada uma política social e eficaz". (SILVA; VERONESE, 1999, p. 

154) 

 Isto é, a Lei nº 8.069/1990, surgida 2 (dois) anos após a promulgação da Constituição, 

veio como um amparo legal que aproximasse os ditames constitucionais, no que dizem 

respeito aos direitos da criança e do adolescente, de sua concreta efetivação no plano 

material. 

 Nessa senda, é impossível deixar de lado o Plano Nacional de Educação (PNE, 2014), 

aprovado pela Lei nº 13.005/2014, com vigência por 10 (dez) anos. Tal Plano estipula uma 

série de diretrizes, metas e estratégias acerca do desenvolvimento da educação no país, de 

forma que possui metas e estratégias específicas para a educação infantil, como a expansão 

progressiva da oferta de vagas em creches e pré-escolas, por meio de articulação com 

entidades da área educacional, monitoramento de acesso e permanência das crianças na 

educação, estímulo à educação em tempo integral, dentre outras.  

 Neste momento, demonstrado todo um esforço constitucional e legislativo que não 

deixa dúvidas sobre a firmeza jurídica do direito à creche, cumpre aduzir as dificuldades 
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encontradas para a efetivação de tal direito, o que se consubstancia em uma evidente violação 

da Carta Magna. 

 Ocorre que, a despeito do largo substrato jurídico acostado, o Censo Escolar, 

publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP, 2020), divulgou que o Brasil possui um déficit de, pelo menos, 1.500.000 (um milhão 

e quinhentos mil) vagas em creches, o que tem sido progressivamente agravado pela crise 

no setor privado e pelos efeitos da pandemia de Covid-19. 

 Diante de tal dado estatístico, extrai-se que a violação do direito à creche se trata de 

um problema de natureza sistemática enfrentado pelos municípios brasileiros, tendo em vista 

a enorme quantidade de crianças não atendidas pelo Poder Público na concretização de seu 

direito à educação. 

 Nesse contexto, o próprio Plano Nacional de Educação (PNE, 2014) diagnostica a 

grave problemática do Estado descuidar da efetivação do direito à educação infantil na 

chamada “janela de oportunidade” da infância, sendo um imenso desperdício de potencial 

humano: 

A educação das crianças de zero a seis anos em estabelecimentos 

específicos de educação infantil vem crescendo no mundo inteiro e de 

forma bastante acelerada, seja em decorrência da necessidade da família 

de contar com uma instituição que se encarregue do cuidado e da educação 

de seus filhos pequenos, principalmente quando os pais trabalham fora de 

casa, seja pelos argumentos advindos das ciências que investigaram o 

processo de desenvolvimento da criança. Se a inteligência se forma a 

partir do nascimento e se há "janelas de oportunidade" na infância 

quando um determinado estímulo ou experiência exerce maior 

influência sobre a inteligência do que em qualquer outra época da 

vida, descuidar desse período significa desperdiçar um imenso 

potencial humano. Ao contrário, atendê-la com profissionais 

especializados capazes de fazer a mediação entre o que a criança já conhece 

e o que pode conhecer significa investir no desenvolvimento humano de 

forma inusitada. Hoje se sabe que há períodos cruciais no 

desenvolvimento, durante os quais o ambiente pode influenciar a maneira 

como o cérebro é ativado para exercer funções em áreas como a 

matemática, a linguagem, a música. Se essas oportunidades forem 

perdidas, será muito mais difícil obter os mesmos resultados mais tarde. 

(grifo nosso) 

 Da leitura do diagnóstico constante do Plano Nacional de Educação se observa que 

o período da infância é especial no que se refere à influência diferenciada que os estímulos 

e experiências exercem sobre o ser humano, razão pela qual o cenário de violação sistemática 

99



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

 

 

  [6]      

 

OLIVEIRA, et al. (2022) 

 

do direito à creche é dramático e impacta profundamente, de forma negativa, na formação 

dos futuros cidadãos brasileiros. 

 Sob essa perspectiva, é fundamental para o desenvolvimento nacional a reflexão da 

sociedade como um todo acerca do presente imbróglio e a tomada de ações pelo Poder 

Público para impulsionar o direito à creche, em especial através de uma gestão democrática, 

participativa e responsável, que envolva toda a comunidade escolar, incluindo alunos, pais e 

equipe pedagógica, com vistas a discutir os problemas locais e caminhar na direção dos 

dispositivos constitucionais e legais vigentes.   

METODOLOGIA   

No que diz respeito à finalidade, trata-se de pesquisa predominantemente descritiva 

e aplicada, tendo em vista o objetivo de desenvolver o acesso à educação infantil como um 

direito constitucional, expor os obstáculos enfrentados para sua efetivação no plano fático e 

propor melhorias com vistas à solução de tal problemática, tudo mediante uma abordagem 

qualitativa, procurando entender a importância do direito à creche. 

Além disso, o presente trabalho é elaborado através de pesquisa bibliográfica, a partir 

de artigos publicados em periódicos, notícias e livros acerca da temática, bem como por 

intermédio de uma pesquisa documental, sobretudo pela análise da Constituição Federal e 

da legislação pertinente.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Diante das pesquisas elencadas, não restam dúvidas quanto à firmeza jurídica do 

direito à creche, assim como quanto à importância da efetivação do acesso à educação 

infantil para a formação cidadã e o desenvolvimento da sociedade.  

Ademais, é possível ressaltar as maiores dificuldades relativas à concretização de tal 

direito encontradas da prática, a seguir mencionadas: alta demanda por vagas nos centros 

municipais de educação infantil; ausência de investimento e planejamento por parte da 

gestão municipal; e falta de coordenação das ações políticas em conjunto com a comunidade 

envolvida. 

Ante a esse cenário, presentifica-se como pertinente sugerir uma série de práticas as 

quais, se adotadas, poderão melhorar a situação de sistemática violação do direito à creche 
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em parte dos municípios brasileiros, envolver a comunidade na gestão da política 

educacional e, por consequência, aumentar a efetividade do direito à educação infantil 

constitucionalmente garantido. 

O primeiro tópico a ser destacado – e o mais evidente – é a alta demanda por vagas 

nos centros municipais de educação infantil, os quais se encontram superlotados e não 

possuem condições de atender a todas crianças que necessitam. Diante desse quadro, é 

impossível deixar de lado a importância de cada Poder Público municipal investir recursos 

na construção e/ou reestruturação dos centros municipais de educação infantil, com vistas a 

possibilitar o atendimento da alta demanda existente nas cidades. 

No entanto, neste momento, é preciso sublinhar que uma alta destinação de recursos 

públicos, por si só, não garante a solução do problema discutido no presente trabalho, tendo 

em vista que a correta alocação de tal investimento, com seu uso coordenado em conjunto 

com a comunidade envolvida, é fundamental para sua efetividade na prática. Além do mais, 

não necessariamente será preciso um alto investimento público para atuar sobre 

determinadas situações, posto que o recurso já existente para essa área no município, caso 

utilizado por meio de uma gestão democrática e participativa da comunidade, é capaz de 

aumentar a capacidade do Poder Público atender a demanda. 

Dito isso, conforme dados da Secretaria Municipal de Educação citados 

anteriormente para fins de exemplificação (SME, 2022), no município de Natal/RN, para o 

ano letivo de 2022, houveram 4924 (quatro mil, novecentos e vinte e quatro) candidatos, 

sendo que, desses, somente 4088 (quatro mil e oitenta e oito) foram sorteados. Abaixo a 

figura ilustra em forma de porcentagem: 

Figura 01: Porcentagem de crianças atendidas e não atendidas pelo sorteio de vagas em creches no 

município de Natal/RN, para o ano letivo de 2022 
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Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Natal/RN (2022). 

Frente a tal cenário, é flagrante a inconstitucionalidade da situação encontrada no 

município reportado. Demonstrado que o direito à creche é uma garantia sólida 

juridicamente, devendo ser assegurado às crianças que estão na idade adequada, observa-se 

que o simples fato de haver um “sorteio” para definir os “premiados” a receber um direito é 

eivado de antijuridicidade. 

Diante de tamanha celeuma – citado o município de Natal/RN apenas como exemplo, 

pois se trata de cenário encontrado sistematicamente no território brasileiro, consoante a 

estatística do INEP de que há um déficit de, pelo menos, 1.500.000 (um milhão e quinhentos 

mil) vagas em creches no Brasil (INEP, 2020) –, se apresenta cada vez mais como relevante 

apontar a urgência de combater essa problemática e progressivamente aumentar o número 

de vagas nas creches, fazendo valer as diretrizes e metas do Plano Nacional de Educação. 

Para isso, além de investimento, é primordial que a tomada de ações políticas na 

gestão da política educacional municipal seja coordenada de maneira participativa, em 

conjunto com a comunidade escolar envolvida, incluindo alunos, pais e equipe pedagógica, 

pois são esses que estão na ponta vivenciando os problemas da conjuntura, tendo o gestor o 

papel de se aproximar da vivência através dos atores reportados. 

Crianças 
sorteadas

83%

Crianças não 
sorteadas

17%

SORTEIO DE VAGAS EM NATAL/RN

Crianças sorteadas

Crianças não sorteadas
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Concernente a essa abordagem, por meio desse contato, a ser realizado 

preferencialmente durante o ano anterior ao que se irá planejar, será possível que a gestão 

municipal tenha um mapeamento prévio da demanda que virá a existir, permitindo que, com 

antecedência, se possa verificar quais são as adequações necessárias para atender a demanda, 

quanto irá custar e como assegurar tais recursos no orçamento. Ademais, com o referido 

mapeamento, permite-se analisar quais as regiões com maior carência, de modo a construir 

e/ou reestruturar os centros municipais de educação infantil de acordo com a necessidade de 

cada área da cidade, pois é demasiado importante que a instituição se localize próxima das 

residências das crianças, visando facilitar o dia a dia das famílias, verdadeiramente 

efetivando o direito à educação.  

Ante o exposto, entende-se que a adoção das estratégias sugeridas, combinadas com 

a intensa coordenação política com os atores das comunidades envolvidas, poderá contribuir 

para efetivação do direito à creche e, por consequência, do direito à educação, trazendo 

impacto positivo à sociedade. 

CONCLUSÕES 

O presente trabalho se propôs a trazer à tona o direito à creche enquanto um direito 

constitucional consolidado juridicamente, desenvolvendo sua importância primordial em um 

período de “janela de oportunidade” da infância, no qual o direito à educação não pode ser 

enfraquecido, sob pena de impacto negativo na formação dos cidadãos.  

 Nessa perspectiva, os tópicos trabalhados expõem que, inequivocamente, o acesso à 

educação infantil é de suma importância para a garantia do direito à educação e para o 

desenvolvimento social, devendo ser tratado pelo Poder Público como tal. Entretanto, é 

necessário que as gestões atuem de forma participativa, democrática e responsável, com 

vistas a garantir o direito à creche à população. 

 Logo, foram trabalhadas e sugeridas uma série de práticas e estratégias capazes de 

contribuir para a efetivação de tal direito, que precisa passar do “papel” para o plano fático, 

de forma a auxiliar as gestões municipais na condução de suas políticas educacionais. 

 Por fim, não se pretende esgotar o debate acerca do tema no presente trabalho. A 

falha na concretização do direito à creche e, de maneira geral, do direito à educação, se trata 

de problema histórico da sociedade e política brasileira, devendo ser estudada continuamente 
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por estudiosos e acadêmicos, com o fim de subsidiar as políticas a serem adotadas pelo Poder 

Público e por aqueles que tenham compromisso real com a educação e o desenvolvimento 

da sociedade. 
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RESUMO 

Este estudo é parte integrante do Projeto de Pesquisa "Políticas de financiamento da 

educação no Brasil e Portugal em tempos de pandemia (2019 a 2021): prioridades e garantia 

do direito à educação”, e está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGEP), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN), e ao Curso de Licenciatura em Matemática do IFRN – Campus São Paulo do 

Potengi, em atendimento ao Edital nº 14/2021 -PROPI-ASERI/RE/IFRN. O objetivo do 

estudo é identificar e analisar as ações executadas pela rede federal de educação, no decorrer 

da pandemia e revelar de que maneira as referidas ações garantiram o direito à educação. É 

sabido que ano de 2020 foi um ano atípico para as políticas educacionais, visto que, as 

atividades escolares foram interrompidas em função da pandemia do novo Coronavírus, 

altamente transmissível e que tornou necessário evitar contato entre as pessoas (SANTOS 

JUNIOR; MONTEIRO, 2020). Portanto, buscou-se discutir o direito à educação, enquanto 

um direito fundamental e constitucionalmente. O Art. 205º da Constituição Federal (CF) de 

1988, aponta que “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).  Logo, neste trabalho buscou-se discutir esse direito e as 

ações que foram realizadas pela rede federal durante a pandemia. Para a discussão deste 

trabalho foram utilizados textos como o de (SEVERINO, (2007); FERREIRA, (2014); 

OLIVEIRA, (2021)) entre outros. O estudo ancora-se em uma abordagem qualitativa, em 

que se destaca a pesquisa bibliográfica que, refletindo, portanto, também a uma pesquisa 

documental. Conseguiu-se observar algumas ações executadas durante esse período na rede 

federal para garantir o acesso à educação, foram realizadas mais de, 1.900.000 (um milhão 

e novecentos mil) ações executadas no enfrentamento a COVID-19 que atingiram todas as 

regiões do Brasil. 

Palavras-chave: Direito à educação. Pandemia. Rede Federal. 
 

ABSTRACT 

This study is an integral part of the Research Project "Education Financing Policies in Brazil 

and Portugal in times of pandemic (2019 to 2021): priorities and guarantee of the right to 

education", and is linked to the Graduate Program in Education (PPGEP), of the Federal 

Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte (IFRN),  and the 
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Degree Course in Mathematics of IFRN - Campus São Paulo do Potengi, in compliance with 

Notice No. 14/2021 -PROPI-ASERI/RE/IFRN. The aim of the study is to identify and 

analyze the actions performed by the federal education network during the pandemic and to 

reveal how these actions guaranteed the right to education. It is known that the year 2020 

was an atypical year for educational policies, since school activities were interrupted due to 

the pandemic of the new Coronavirus, highly transmissible and that made it necessary to 

avoid contact between people (SANTOS JUNIOR; MONTEIRO, 2020).  Therefore, we 

sought to discuss the right to education as a fundamental and constitutional right. Art. 205 

of the Federal Constitution (CF) of 1988 points out that "Education, the right of all and the 

duty of the State and the family, will be promoted and encouraged with the collaboration of 

society, aiming at the full development of the person, his preparation for the exercise of 

citizenship and his qualification for work." (BRAZIL, 1988).  Therefore, this study sought 

to discuss this right and the actions that were carried out by the federal network during the 

pandemic. For the discussion of this work, texts such as (severino, (2007); FERREIRA, 

(2014); OLIVEIRA, (2021)) among others. The study is based on a qualitative approach, in 

which the bibliographic research stands out, reflecting, therefore, also to a documentary 

research. It was possible to observe some actions performed during this period in the federal 

network to ensure access to education, more than 1,900,000 (one million and nine hundred 

thousand) actions performed in the confrontation of COVID-19 that reached all regions of 

Brazil. 

Keywords: Right to education. Pandemic. Federal Network. 

 

INTRODUÇÃO 

Este estudo é parte integrante do Projeto de Pesquisa, "Políticas de financiamento da 

educação no Brasil e Portugal em tempos de pandemia (2019 a 2021): prioridades e garantia 

do direito à educação”, e está vinculado ao programa de Pós-Graduação em Educação 

Profissional (PPGEP), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN), e ao Curso de Licenciatura em Matemática do IFRN – Campus 

São Paulo do Potengi, em atendimento ao Edital nº 14/2021 -PROPI-ASERI/RE/IFRN.  

O ano de 2020 foi um ano atípico para as políticas educacionais, visto que as 

atividades escolares foram interrompidas em função da pandemia do novo Coronavírus,  

vírus altamente transmissível e que torna necessário evitar contato entre as pessoas  

(SANTOS JUNIOR; MONTEIRO, 2020). Com isso, a educação foi afetada diretamente, 

principalmente, no que se refere ao atendimento a este direito. A partir disso, o Ministério 

da Educação (MEC) apresentou a portaria de nº 343, que dispõe sobre a substituição das 

aulas presenciais por aulas remotas, em meios digitais, enquanto durar a situação de 

pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19. Essa substituição ocorreu devido a 
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necessidade de prevenção e combate à pandemia do SARS-CoV-2. 

Assim, o direito à educação de certa maneira não ocorreu de uma forma que fosse 

possível atingir a todos.  O Art. 205º da Constituição Federal (CF) de 1988, aponta que “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). Além disso, 

o Art. 206 que fala sobre quais principios o ensino terá que se basear e no item I diz que 

“igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”. (BRASIL, 1988). Logo, se 

observa em mais um artigo constitucional para a garantia do direito. 

Tendo em vista que, com a pandemia, nem todos os alunos conseguiram ter condições 

financeiras para a compra de dispositivos para o acesso às aulas remotas, por meio digital, o 

direito à educação de certa maneira não ocorreu de forma que fosse possível atingir a todos.  

Desse modo, o direito à educação é negado, ou seja, o Estado falha na perspectiva de atingir 

a todos com a política educacional.  

A educação é um direito de toda a sociedade, contudo, devido a pandemia esse direito 

foi negado para uma parcela de estudantes brasileiros. Para a garantia desse direito foram 

pensadas algumas políticas e ações para correção do prejuízo educacional causado no 

período de pandemia. Diante disso, as instituições de ensino lançaram estratégias e 

programas para que os discentes em situação de vulnerabilidade social fossem atendidos e 

contemplados pelos programas de assistência.  

No que se refere ao financiamento para a garantia do direito à educação, são definidos 

percentuais mínimos de recursos a partir da vinculação constitucional de recursos, a partir 

de impostos e transferências para investimento na educação, definidos pelo Art. 212 da CF 

de 1988, com a aplicação mínima de18% dos recursos para a União, e de 25% para os 

Estados, Municípios e Distrito Federal (FERREIRA, 2014).  

Vinculada ao MEC, a Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia foi instituída 

pela reunião de um conjunto de instituições: Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (Institutos Federais); Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR); 

Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca do Rio de Janeiro 

(Cefet-RJ) e de Minas Gerais (Cefet-MG); Escolas Técnicas vinculadas às Universidades 

Federais; e Colégio Pedro II. Combinadas, as instituições executaram mais  2.039.600,00 

(dois milhões, trinta e nove mil e seiscentos) ações de enfrentamento, combate e prevenção 
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a COVID – 19.  

Nesse contexto de discussão, este estudo tem como objetivo, identificar e analisar as 

ações executadas pela Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, no decorrer da 

pandemia e revelar de que maneira as referidas ações garantiram o direito à educação. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A educação é um direito garantido a partir de um arcabouço jurídico aprovado a partir 

da Constituição Federal de 1988, Emendas Constitucionais, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/96) e pelas demais regulamentações, a exemplo da 

política de financiamento da educação básica, definidas a partir dos Fundos Contábeis – 

Fundef/Fundeb.  

O artigo 208 da carta magna de 1988, estabelece o direito à educação de maneira 

geral e igualitária para o país da seguinte forma: 

 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 

de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos 

de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não 

tiveram acesso na idade própria; II - progressiva universalização do ensino médio 

gratuito; III - atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;  IV -  educação infantil, 

em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; V -  acesso aos 

níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um; VI -  oferta de ensino noturno regular, adequado às 

condições do educando; VII -  atendimento ao educando, em todas as etapas da 

educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. [...]. (BRASIL, 1988). 

 

Ao abordar o direito à educação, o autor Dallari (1998, p. 51) observou que para  que 

todos, “[...] sem qualquer exceção, tenham igual oportunidade de educação [...] não basta 

dizer que todos têm o mesmo direito de ir à escola, é preciso que tenham também a mesma 

possibilidade”, como aponta o artigo 208 mencionado acima.  

Por sua vez, Oliveira (2021) ressalta que: 

 

A garantia em lei do direito à educação é um passo importante por assegurar, do 

ponto de vista legal, a sua existência e o reconhecimento de uma dívida do Estado 

para com seu cidadão. Porém a existência da lei, por si só, não garante 

necessariamente seu cumprimento. É necessário o seu financiamento a partir do 

estabelecimento da fonte de recursos, da previsão da abrangência das ações, do 

nível de qualidade de sua execução e dos prazos para os desembolsos. Em relação 
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ao direito à educação e seu financiamento, a Constituição Federal assegurou a 

obrigatoriedade e a gratuidade, conforme a idade e nível de ensino, estabeleceu o 

valor aluno pela política de fundos e as regras que devem ser observadas pelas 

instâncias administrativas governamentais para a oferta, manutenção e 

desenvolvimento do ensino.(OLIVEIRA, 2021, p. 12). 

 

Assim, pode-se notar que apenas a lei em si não garante o direito à educação, por não 

ter ciência da garantia da execução do que é posto. Com isso, considera-se que a população 

de maneira geral busque observar se está havendo o comprometimento dos governantes para 

que todos consigam ter acesso, permanência e qualidade da educação. O acesso a educação 

é regulamentado pelo art. 5 da LDB de 1996:  

 

Art. 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, 

podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, 

organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, 

o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. (BRASIL, 1996). 

 

O MEC, através da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia buscando fazer 

com que seus alunos conseguissem ter acesso, para assim garantir o direito à educação 

durante esse período de pandemia, promoveu ações para que viessem a acontecer as aulas, 

mesmo que de forma remota. A Rede Federal foi além, promovendo ações no enfrentamento 

ao vírus mortal, tendo em vista, que a “estrutura tecnológica da Rede propiciou a produção 

de Equipamentos de Proteção Individual e equipamentos hospitalares, além de promoverem 

a realização de exames para diagnosticar o coronavírus, materiais educativos, de limpeza e 

soluções sanitizantes” (BRASIL/MEC, 2021, p.54). 

Por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), a Rede 

Federal conseguiu promover o projeto Alunos Conectados, que visou diminuir a barreira 

apontada pelas instituições para o desenvolvimento pleno das atividades por meio remoto: a 

situação de vulnerabilidade socioeconômica dos estudantes que dificulta o acesso à internet 

(BRASIL/MEC, 2021), vislumbrando que o direito à educação durante esse tempo de 

pandemia fosse atendido e que estes alunos não ficassem sem acesso às aulas.  

METODOLOGIA  

O estudo ancora-se em uma abordagem qualitativa, em que se destaca a pesquisa 

bibliográfica que, conforme Severino (2007, p. 122), “é aquela que se realiza a partir do 
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registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como 

livros, artigos, teses etc.”. Como fonte documental primária, foi pesquisado o Relatório de 

Atividades do MEC; o site da rede federal contra a covid-19: Ações no enfrentamento a 

coronavírus; como também o site do MEC e da Rede Federal de Educação, além das 

legislações relacionadas, refletindo, portanto, também a uma pesquisa documental, sendo 

essa a que utiliza, como fonte, “documentos no sentido amplo […], tais como jornais, fotos, 

filmes, gravações, documentos legais” (Severino, 2007, p. 123). Neste tipo de pesquisa, as 

fontes analisadas são a matéria-prima, uma vez que não passaram, anteriormente, por um 

tratamento analítico (SEVERINO, 2007). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Diante das pesquisas realizadas, foi possível encontrar no Relatório de Atividades do 

MEC e no sítio da Rede Federal Contra a COVID-19, ações que subsidiaram tanto a garantia 

ao direito educacional, que é previsto constitucionalmente, como as ações de Prevenção e 

combate ao Coronavírus. Além destes, na plataforma do MEC, conseguimos identificar 

também as ações de inclusão digital para que os alunos tivessem os meios necessários para 

acessar as aulas neste período de ensino remoto.  

Conforme a pesquisa realizada são mais de, 1.900.000 (um milhão e novecentos mil) 

ações executadas no enfrentamento a COVID-19 que atingiram todas as regiões do Brasil. 

Na figura 01, abaixo, conseguiremos observar o mapa com estas ações.  
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Figura 01: Mapa das ações de enfrentamento ao COVID-19.  

Fonte: Brasil (2022) 

 Conseguimos observar no mapa que essas ações conseguiram atingir todos as 

localidades do país, de norte a sul. As marcações que vemos acima são a quantidade de 

instituições (Campi) naquela região que executaram ações durante esse período de 

pandemia. Segundo o site, as ações variaram desde a entrega de alimentos à produção de 

protetores faciais. 

Vale salientar que apesar deste mapa não mostrar que os campi do IFRN tenham 

promovido ações, ocorreram diversas, como a entrega de alimentos para estudantes em 

situação de vulnerabilidade econômica. Segundo dados disponíveis no Farol de Desempenho 

do IFRN, o percentual de estudantes que se encontram nessa categoria – com renda familiar 

per capita até um salário-mínimo – é de 82,94%. Além disso, a ação referente a entrega de 

alimentos possibilitou a doação de 27.860 cestas básicas a estudantes em vulnerabilidade 

social. Ainda, com o início do ensino remoto, recursos necessitaram ser destinados para 

estudantes vulneráveis conseguissem adquirir equipamento eletrônicos e serviços de internet 

para ter acessos as aulas. Com isso, todos os campi lançaram edital com esse intuito, 

conseguindo deferir um total de 8.095 (Oito mil e noventa e cinco) auxílios digitais, como 

consta no site do IFRN.  
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Na Tabela 01, abaixo, conseguiremos enxergar melhor como foram distribuídas 

essas ações. 

Tabela 01: Distribuição das ações da Rede Federal 

Fonte: Brasil (2022) 

Por sua vez, na Plataforma do MEC observa-se que no programa da Inclusão Digital 

aconteceram 428 ações, para que alunos da rede pública federal conseguissem ter acesso à 

educação. Vale mencionar que as ações de enfrentamento contra o COVID-19, conseguiu 

atingir 44,32 milhões de pessoas. Na figura 02, abaixo, consegue-se analisar os programas 

de inclusão digital e a quantidade de ações naquele respectivo programa. 

Figura 02: Programas de inclusão digital e a quantidade de ações naquele respectivo programa.  

Fonte: MEC, Rede Federal de Educação (2022) 

As ações que podemos observar acima auxiliaram durante esse período pandêmico 

para que os estudantes conseguissem ter acesso a educação. Por sua vez ação do programa 

Ação Quantidades Entregues 

Entrega de alimentos 248 934 

Equipamentos Hospitalares 27 873 

Kits de higiene 154 745 

Máscaras 750 473 

Plataformas (disponibilizadas) 57 

Protetores faciais 361 754 

Álcool 373 405 

TOTAL 1.917.241 
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Alunos conectados surgiu através de uma inciativa da Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica (SETEC) e da Secretaria de Educação Superior (SESU) com o intuito de 

enfrentar o desafio de que na Rede Federal, conforme dados da Plataforma Nilo Peçanha, 

74% das matrículas são de estudantes com Renda Familiar per capita de até 1,5 salário-

mínimo (BRASIL/MEC, 2021).  Vale lembrar que essas ações de Inclusão Digital 

envolveram tanto os Institutos Federais quanto as Universidades Federais. 

O objetivo do programa é fornecer e monitorar pacote de dados em Serviço Móvel 

Pessoal (SMP)para esses estudantes de instituições federais vinculadas à SETEC e SESU, 

para o desenvolvimento de suas atividades acadêmicas fora do campus de sua instituição de 

ensino, no contexto da pandemia de Covid-19 (BRASIL/MEC, 2021). 

Nota-se que temos as ações que foram desenvolvidas para a inclusão Digital, 

buscando mitigar as possíveis dificuldades que foram encontradas e que alguns estudantes 

poderiam ter mediante a falta de acesso ao desenvolvimento de atividades durante o contexto 

atual. Muitos alunos foram auxiliados pelo programa, como pode ser observado pela 

quantidade de chips entregues, um total de 165 264 (Cento e sessenta e cinco mil duzentos 

e sessenta e quatro) unidades. Ainda, essas ações serviram como suporte também para o 

corpo docente conseguir executar com qualidade o seu trabalho. 

No relatório de atividades do MEC, que vai de março de 2020 a março de 2021, 

observa-se que houve uma enorme variação de ações da Rede Federal durante esse período. 

Ressaltamos que por ser um documento tão importante, tão expressivo, já deveria ter sido 

publicado outro, ou seja, um relatório que apresentasse as ações desenvolvidas entre anos de 

2021 a 2022, para que assim a população conseguisse observar como ocorreram durante esse 

período, as ações de enfrentamento ao Coronavírus, como também ações que puderam 

garantir o direito à educação. 

CONCLUSÕES 

Diante do que foi exposto nota-se que, a educação é um direito que não pode ser 

negado a nenhum cidadão, uma vez que ao negar esse direito irá contra a Constituição 

Federal de 1988. Além disso, também irá contra as demais leis que conseguem garantir esse 

direito ao povo brasileiro, como a LDB.  

Conseguimos notar que os dados e as informações sobre a pandemia para garantir o 
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direito à educação ainda se encontram de maneira bem tímida nas plataformas de divulgação 

do Ministério da Educação, na Rede Federal, como também em outros meios de 

comunicação. Vale ressaltar a importância de que haja uma divulgação de um novo relatório 

que inclua todos as atividades do MEC para garantir o acesso dos estudantes à educação 

durante a pandemia, uma vez que o acesso e o direito à educação andam de mãos dadas. 

As ações executadas por toda a Rede Federal durante esse período foram primordiais 

para garantir que os estudantes conseguissem ter o mínimo de suporte, como o Projeto 

Inclusão Digital, plataformas que foram disponibilizadas, além de outros, tornaram se 

fundamentais para que estudantes em situação de vulnerabilidade econômica conseguissem 

ter acesso à educação. Conseguiu se observar ainda que são mais de, 1.900.000 (um milhão 

e novecentos mil) ações no enfrentamento a COVID-19 que atingiram todas as regiões do 

Brasil. 

O direito à educação, antes de tudo, é o mínimo dos direitos sociais que o Estado tem 

que ofertar, uma vez que a educação é ponte para outros direitos previstos 

constitucionalmente. A Rede Federal de Educação, durante esse período de caos, buscou 

promover além do próprio direito, que discutimos desde o início, ações de combate e 

enfrentamento ao coronavírus.  

Por fim, esperamos que o direito à educação, tanto na rede federal quanto em todas 

as redes municipais, estaduais e privadas tenham sido atingidas durante esse tempo em que 

as aulas não ocorreram de forma presencial.   
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OS IMPACTOS DOS RANKINGS UNIVERSITÁRIOS INTERNACIONAIS NAS 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS E NA QUALIDADE NO ENSINO SUPERIOR 

MUNDIAL 

          
Hélen Kaliane Dantas de Medeiros Santos1;  

 
 

RESUMO 

Com o crescimento global e a busca pela internacionalização, os rankings universitários têm 

ganhado cada vez mais espaço quando se pretende consultar a qualidade de uma Instituição 

de Ensino Superior (IES). Com base nisso, desencadeiam debates sobre sua capacidade de 

mensurar de fato, a qualidade de uma IES. Observa-se como estas metodologias de avaliação 

têm influenciado significativamente as políticas educacionais e provocado na gestão da 

educação superior a nível mundial, o desejo perene de estar nos topos das listas. Um dos 

aspectos que refletem a importância deste estudo é a utilização de indicadores de avaliação 

que não representam minimamente os direcionamentos da Gestão da Qualidade. Diante 

desse cenário, o objetivo deste estudo é identificar e analisar os critérios dos três principais 

rankings universitários internacionais associando-os com os direcionamentos da gestão da 

qualidade. Na ausência de análises abrangentes e qualitativas, com indicadores que avaliam 

as IES de maneira limitada, os rankings acabam não avaliando uma IES em sua totalidade. 

Seguindo em sentido contrário aos seus objetivos, os rankings, não se aproximam da 

complexidade inerente ao conceito de qualidade na avaliação de uma IES. 

Palavras-chave: Gestão da Qualidade, Políticas Educacionais, Ensino Superior, Rankings, 

Gestão da Educação. 

 

ABSTRACT 

With the global growth and the search for internationalization, university rankings have 

gained increasing importance in the evaluation of the quality of a Higher Education 

Institution (IES). In this sense, arguments about their capacity to actually measure the quality 

of an IES have been discussed. It is observed how these evaluation methodologies have 

significantly influenced university educational policies and provoked on the management of 

Higher Education a ceaseless desire to be on the top of their lists. One of the aspects that 

reflect the importance of this study is the use of evaluation indicators that do not represent 

the guidelines of the Quality Management. In this scenario, the objective of this study is 

indentify and to analyze the criteria of the three main international university rankings by 

associating them with the directions of Quality Management. In the absence of qualitative 

analyzes and with indicators that evaluate IES in a restricted way, the rankings do not 

evaluate IES in their entirety. Following in the opposite direction to the objectives and 

missions established, the rankings do not approach the inherent complexity the whole range 

of the concept of quality in IES evaluation. 
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INTRODUÇÃO 

A globalização da tecnologia e do conhecimento, trouxe maior popularidade dos 

rankings universitários, perfazendo em seu meio, a ideia de exista uma Universidade melhor 

que todas as outras. Com isso, existe uma grande competição entre as Instituições de Ensino 

Superior (IES) para os topos destas listas, o que indica um suposto ensino de qualidade. Os 

rankings utilizam diversas métricas na avaliação das IES e, apesar dos diferentes critérios, 

todos eles consideram altos níveis de investimento em investigação. Mesmo com critérios 

que aparentemente desconhecem a Gestão da Qualidade, essas tabelas de classificação têm 

influenciado significantemente o comportamento universitário quanto a formulação de 

políticas educacionais das IES.  

Neste contexto, considerando a complexidade que envolve o processo de ensino e 

aprendizagem, emergem as questões que direcionam este estudo: Os critérios de avaliação 

adotados pelos rankings internacionais possuem a abrangência necessária para a avaliação 

de uma IES? Qual a similaridade entre os critérios utilizados pelos rankings e os conceitos 

acerca da mensuração da qualidade no ensino?  

Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi identificar os critérios utilizados para 

avaliar as IES, listando três rankings universitários, citados internacionalmente pela 

literatura. A análise foi proporcionada pela observação dos pontos avaliados e a relevância 

atribuída a cada um deles. Além disso, foi analisada também, a abrangência dos critérios 

utilizados pelos rankings. Essa análise se deu  a partir da interação dos critérios de avaliação 

com os direcionamentos da Gestão da Qualidade. Com isto, pretendeu-se contribuir para 

uma melhor compreensão da legitimidade e confiabilidade dos critérios que estão, 

indiretamente associados às políticas educacionais nas IES. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A temática acerca da qualidade possui diversas abordagens com o foco 

organizacional. Na década de 1950, Deming (1986) definia a qualidade em 14 pontos a partir 

das exigências e necessidades do consumidor. E estando essas necessidades em constante 

mudança, as especificações mencionadas pelo autor também devem ser alteradas ao longo 

do tempo (Marshal Junior et al., 2010). 
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A qualidade também chegou a ser dividida por Juran (1974), em três fases: o 

planejamento, o controle e a melhoria. O autor reforça que a segunda fase é necessária para 

a garantia da qualidade e a terceira, prioritária como foco da equipe gestora. Corrobora com 

este posicionamento, Philip Crosby (1996), afirmando que a qualidade está relacionada à 

conformidade com as especificações técnicas, e que, como já apontado, variam conforme as 

necessidades dos clientes. Defende o autor, que a ênfase deve estar na prevenção e não na 

inspeção encorajando, a melhoria contínua dos processos. 

A qualidade também pode ser compreendida na diferença entre as expectativas do 

consumidor, em relação ao que uma organização deve oferecer na prestação de um 

determinado serviço e as suas percepções do serviço que foi efetivamente prestado (Zeithaml 

et al., 2014; Corrêa e Gianesi, 2019). Desta forma, é fundamental a percepção da qualidade 

do consumidor por parte da organização, para assim, reconhecer sua expectativa e atender 

cada vez mais às suas expectativas. 

Em 1988, a qualidade de um serviço era mensurada por algumas características como 

a intangibilidade, a heterogeneidade e a inseparabilidade. Entretanto, pesquisas de Kotler e 

Armstrong (2015) adicionaram à estas características, a perecibilidade. Os consumidores, 

durante o processo de percepção da qualidade, buscam sinais da qualidade dos serviços, e 

tiram suas conclusões com base na infraestrutura, no pessoal, nos equipamentos, nas formas 

de comunicação, tornando mais tangíveis os serviços prestados. A tangibilidade explicita a 

capacidade do consumidor compreender o que irá receber ao adquirir um determinado 

produto ou serviço. Mcdougall e Snetsinger (1990), ilustraram uma linha que permite 

compreender melhor a tangibilidade entre produtos e serviços resultando, com adaptações, 

na figura 01. 

Figura 01: Linha da Tangibilidade 

Fonte: Adaptado de Mcdougall e Snetsinger (1990) 

 

Pode-se perceber, de acordo com a figura 1, tamanha a complexidade de avaliação 

do Ensino, pois a mesma se encontra no final da linha apresentada. A satisfação do cliente é 

a principal maneira de avaliar a qualidade de um determinado serviço ou produto, pois só 
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assim, é possível saber se ele está ou não dentro dos padrões esperados por seus 

consumidores.  

Uma equipe gestora de qualquer organização envolvida na prestação de serviços deve 

considerar cinco pontos que são cruciais para a qualidade. Os pontos partem de uma lógica 

cíclica, onde todos estão diretamente interligados. A abordagem inicia pela qualidade do 

serviço interno, que é representada por uma equipe qualificada e ambiente de trabalho 

adequado, assistindo principalmente àqueles que lidam diretamente com os clientes. Tal 

iniciativa ofertará um serviço com maior valor agregado, além disso, a entrega dos serviços 

de maneira efetiva e eficaz resultam em clientes satisfeitos e fiéis. Estes clientes 

provavelmente serão leais e darão indicações positivas, resultando no crescimento e 

desempenho superior da empresa (Kotler e Armstrong, 2015). 

Independentemente do tipo de serviço prestado e o nicho de mercado, a qualidade se 

deleita em índices de excelência. O controle da qualidade está diretamente ligado à eficácia 

e apoia-se em critérios de medição e monitoramento, estabelecendo o que é qualidade no 

âmbito do projeto e como será mensurada, analisada e interpretada (Marshal Junior et al., 

2010). 

Uma ferramenta que apresentamos para o controle da qualidade em serviços é a 

escala SERVQUAL que tem sido utilizada em diversos estudos acerca da temática (Brysland 

& Curry, 2001; Parasuraman et al., 1988). Esta escala identifica onde a qualidade do serviço 

é percebida pelos usuários a partir da comparação das expectativas com as percepções de 

desempenho da organização 

A ferramenta, desenvolvida por Parasuraman, Valarie Zeithaml e Leonard Berry, 

considera atributos fundamentais do serviço, sendo eles: a tangibilidade (facilidades físicas, 

equipamentos e aparência do pessoal); confiabilidade (capacidade de executar o serviço de 

forma precisa); presteza ou responsividade (atendimento rápido e disposição para ajudar os 

clientes); garantia ou segurança (conhecimento dos funcionários e sua capacidade de 

transmitir confiança) e empatia (atenção individualizada e carinhosa). Ratificando a 

explanação, autores confirmam que a ferramenta SERVQUAL: 

“Has the potential for investigating more than just the gap between 

customer expectations and customer perceptions of service quality. (…) In 

principle, the SERVQUAL model can be extended to investigate five 

possible gaps in the process of service delivery in meeting customer 

expectations.” (Donnely et al., 1995, p. 18-19). 
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Diante do contexto de avaliação de serviços, é importante conhecer os critérios 

utilizados para avaliação da qualidade de uma prestadora de serviços como uma 

universidade. A qualidade no ensino é um assunto relevante no âmbito do ensino superior e 

amplamente discutido, pois norteiam as IES quanto o caminho a se percorrer com o objetivo 

de garantir a qualidade do ensino. 

As avaliações universitárias, emergiram no século XX e ganharam maior visibilidade 

provavelmente pela facilidade de acesso e compartilhamento da Internet. Naquela época, 

mapeavam as pessoas mais influentes na Inglaterra e informavam também, os nomes das 

universidades em que tais personalidades estudaram. Assim é importante ressaltar, que 

aquela listagem classificatória não representava, de fato, a qualidade do ensino de 

determinada IES, mas sim as conquistas individuais de seus egressos. Tal perspectiva 

configura então, a individualidade e a subjetividade dos rankings nos fazendo questionar a 

credibilidade dos dados elencados pelas tabelas de classificação.  

Após exposições e apontamentos acerca das referências deste estudo, abordaremos 

em seguida, a metodologia utilizada e como se desenvolveram as etapas durante o percurso 

investigativo. 

METODOLOGIA  

Este estudo realizou uma coleta de dados online nas bases de dados b-on e JStor. A 

investigação acerca da temática deste estudo “rankings universitários” ocorreu em 

periódicos, artigos, revistas e regulações e os resultados compõem o acervo bibliográfico 

deste artigo. Foi dada preferência às produções em língua inglesa devido a seu caráter 

internacional, que é objeto deste estudo. A análise foi realizada a partir dos critérios adotados 

por três rankings internacionais, sendo apenas uma amostra representativa, tendo em vista 

que são os mais citados a nível de pesquisa mundial (Quivy, 1995). 

Foi realizada primeiramente a revisão da literatura e, baseada nesta revisão, foi 

desenvolvido um estudo de caso com análise qualitativa do tipo descritiva. A abordagem 

descritiva, tem o objetivo de: 

 “descobrir e observar fenômenos existentes, situações presentes e eventos, 

procurando descrevê-los, classificá-los, compará-los, interpretá-los e 
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avaliá-los, com o objetivo de aclarar situações para idealizar futuros planos 

e decisões. Difere da pesquisa histórica por estudar somente o presente” 

(Júnior, 2014, p. 84). 

 

Durante a revisão literária, foi procurado identificar as principais críticas dos autores 

quanto aos rankings. Posteriormente, foram identificados os critérios utilizados por eles para 

se avaliar as IES. Tais critérios foram reunidos e expostos com suas respectivas 

porcentagens, permitindo sua visualização e comparação individual. O resultado desta fase 

está representado na figura 2 (apresentadas nas discussões) e permite identificar as métricas 

que, na visão dos rankings, qualificam uma IES e as influenciam para um certo 

adequamento, visando um bom posicionamento nessas listas. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Para atingirmos os objetivos dessa pesquisa, foi desenvolvida uma minuciosa 

averiguação em três rankings de caráter internacional, os mais citados pela literatura, sendo 

eles: o THE, o ARWU e o Q&S. Com o propósito de facilitar a leitura dos critérios utilizados 

pelos rankings, foi realizada uma adaptação em estudo Santos (2019) aos dados discorridos 

por Leal et al., (2018), apresentados na figura 2. 

Figura 2: Quadro resumo dos indicadores utilizados pelos rankings 

Fonte: Santos (2019) apud Leal et al (2018). 
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Conforme demonstrado na figura, apesar das diferenças entre seus critérios e pesos, 

dois dos rankings (ARWU e THE) consideram a investigação o principal fator de avaliação 

das IES e um deles, o Q&S, está mais voltado à reputação acadêmica. Este último, é o mais 

subjetivo dentre os apresentados pois dispõe metade da sua avaliação a apenas uma área. 

Partindo para uma avaliação individual, percebe-se que o ARWU, possui apenas um 

critério que diverge da temática do ensino e investigação, o “Desempenho per capita da 

universidade” considerando indicadores financeiros como fator importante para a qualidade. 

Para o ARWU, os assuntos monetários representam 10% de relevância para a avaliação do 

ensino de uma IES.  

Quanto ao ranking Q&S, apenas um dos critérios é relacionado à investigação e 

desenvolvimento em seu critério “citações”, representando uma significância de 20%. 

Observa-se que a linhagem deste ranking reforça a troca de experiências culturais e 

integração com outras culturas ao colocar dois critérios de internacionalização, reservando 

10% dos seus critérios para esta área.  

Por fim, no que diz respeito ao ranking THE, observa-se que o ensino e investigação 

dominam os critérios ocupando 90% da pontuação total, direcionando apenas 10% para 

demais assuntos como reputação e orçamento. 

Após a revisão bibliográfica sobre os direcionamentos da qualidade e levantamento 

dos critérios utilizados pelos rankings, procede-se à associação das informações com o 

objetivo de verificar suas semelhanças e compatibilidade. Partindo de um cenário 

comparativo entre os critérios e os direcionamentos dos autores que abordam a qualidade de 

maneira geral e também relacionada ao ensino, será possível perceber o real 

representatividade da avaliação que é realizada por tais rankings. 

As medidas depositadas no critério reputação, provavelmente, é a mais controversa, 

sendo destinado 30% do peso total pelo ranking ARWU, 50% pelo Q&Q e apenas 7,5% pelo 

THE. Numa perspectiva geral, a temática de reputação caracteriza uma avaliação subjetiva 

com dificuldades de mensuração. Corroboram com este posicionamento, Dill e Soo (2005, 

p. 511) afirmando que “Reputational measures, particularly those based upon surveys, 

would be given little weight”, reforçando tais as medidas devem receber baixa importância 

para a avaliação de uma IES. 

Em contexto geral, nota-se maior concentração dos critérios apresentados no âmbito 

da temática “Parcerias”, que englobam prêmios obtidos e conquistados. Estes itens 
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representam mais da metade do valor total de pontos totais de dois rankings, sendo 50% de 

relevância sob a perspectiva do ARWU e Q&S e 30% para o THE. Nesse ponto, entende-se 

que o posicionamento de tais rankings não são válidos, pois são excessivamente voltados 

para critérios que não possuem relevância semelhante ao impacto da faculdade para com os 

estudantes. 

É importante observar que critérios sugerem privilégio às IES que já são 

contempladas por excelentes apoios à investigação, quando contabilizam premiações raras 

e/ou as publicações em uma revista específica (e.g. critérios do ranking ARWU). Tais fatores 

impedem a caminhada de universidades com menos recursos, para o topo das listagens, 

mesmo que estejam bem adequadas aos seus propósitos institucionais. 

Um dos aspectos que pode tornar os rankings mais confiáveis, é concentrar-se nos 

indicadores de avaliação do processo. Conforme Dill e Soo (2005), tais indicadores estão 

altamente ligados à aprendizagem dos alunos, bem como os seus resultados e que 

influenciarão os indicadores de saída. As medidas focadas nos processos de entrada deveriam 

ter peso mínimo e seriam usadas principalmente como controles associados aos de saída. 

Diante o exposto na figura 2, é verificado que apenas o ranking THE atribui 30% de seu 

valor aos processos, com o critério “Ensino”. Este aspecto é relevante pois observa o 

melhoramento dos serviços, acrescentando valor aos clientes e seus stakeholders. 

Além da modelagem divergente entre os rankings, evidencia-se que nenhum deles 

avaliam critérios relacionados às áreas de liderança, estratégia, resultados ou índices de 

saída, pessoas, sociedade. Isso demonstra certo desprezo por áreas que envolvem a gestão, 

missão e valores da IES, às necessidades e expectativas de seus funcionários, alunos e da 

sociedade em que estão incluídas.  

Diante este cenário, é possível reconhecer a necessidade da avaliação de uma IES de 

uma perspectiva abrangente, tendo em consideração os mais diversos critérios para medição 

da qualidade, tal como demonstrado. A partir das diversas áreas a serem consideradas na 

avaliação de uma IES, além da complexidade dos processos de ensino e aprendizagem, 

acredita-se que as avaliações feitas pelos rankings aqui estudados, não ocorram de forma 

completa e satisfatória. 

CONCLUSÕES 
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Neste estudo, foi possível identificar quais os critérios que são utilizados por três 

rankings acadêmicos internacionais e os pesos atribuídos a cada item avaliado como 

representante da qualidade de uma IES. Pelos dados estudados, os rankings de forma geral, 

acreditam que uma IES com altos níveis de investigação oferta a educação com maior 

qualidade. 

Entendemos que a avaliação de uma IES pode ser utilizada como um estímulo para 

a melhoria institucional, mas não deve ser visto como um propósito. Mesmo que não ligados 

ao governo, foi observado em estudos anteriores que os rankings influenciam na decisão dos 

futuros universitários (ver Santos, 2019). Como esse comportamento atinge também as 

políticas educacionais das instituições de ensino, acabam gerando um regresso da autonomia 

dos estados nos direcionamentos de educação Superior, excedendo às políticas públicas 

governamentais. 

Além dos critérios técnicos de mensuração da qualidade, também é preciso observar 

o que está sendo medido, a forma como esses dados permeiam na internet e o impacto gerado 

nas escolhas de quem utiliza essas tabelas para escolher uma universidade para dedicar seus 

estudos. E, uma vez constatado que a ideia de qualidade é algo subjetivo e que precisa estar 

alinhada às necessidades do consumidor, é preciso considerar os fatores mais importantes 

para os candidatos durante o processo de escolha da IES.  

Não são contempladas em muitas tabelas classificativas, de maneira geral, itens como 

experiências curriculares dos alunos e professores, participação no processo de ensino, a 

interação do corpo docente, as instalações acadêmicas e de apoio e os custos de estudo. Tais 

métricas poderiam ser medidas avaliativas uma vez que estão associados ao processo de 

aprendizagem. Tais métricas proporcionariam ainda, oportunidade às universidades que 

trabalharam intensamente para multiplicar seus resultados e que estejam bem a frente dos 

seus propósitos institucionais. 

Previmos consequências negativas nas consultas aos rankings sem um conhecimento 

e estudo prévio dos critérios utilizados para a avaliação. As consultas incompreendidas 

podem encorajar os alunos a se candidatarem em IES bem classificadas nestas listagens, ao 

invés daquelas que poderiam atender melhor às suas necessidades específicas. Não obstante, 

incentiva ainda as IES a convergirem às suas políticas educacionais para uma modelagem, 

dominada basicamente pela investigação, reduzindo a diversidade do ensino universitário e 

reduzindo a possibilidade de atender às necessidades da sociedade de formas diferentes. 
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Acredita-se no futuro da Educação Superior no contexto mundial e assumindo a 

complexidade que envolve os processos de ensino e aprendizagem, é importante que os 

critérios utilizados para avaliação de uma IES sejam abrangentes. É preciso que tanto as IES 

quanto os estudantes saibam questionar se o que é avaliado por um ranking é o que realmente 

atende, respectivamente, às necessidades do seu público alvo e necessidades básicas.  

Uma avaliação mais abrangente pelos organismos de ensino/rankings, considerando 

mais áreas da gestão da qualidade, conduz a uma análise mais eficaz das IES. O processo de 

avaliação com poucos ou semelhantes critérios, podem desfavorecer IES que não 

disponham, por exemplo, de alguma autonomia para realizar altos investimentos de 

incentivo à investigação. Contudo, toda e qualquer a avaliação deve ser utilizada como um 

instrumento de estímulo à melhoria e não, incentivar um comportamento disfuncional, 

desviando a IES de sua missão institucional. 

Conclui-se portanto, com um encorajamento à boas perspetivas acerca da avaliação 

do Ensino Superior, pois mesmo com certa insegurança, o percurso é rico em possibilidades 

de se obter uma melhor compreensão do que realmente constitui a excelência institucional 

na graduação (Ehrenberg, 2002).  
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RESUMO 

O presente artigo apresenta o desenvolvimento de um projeto neuropsicopedagógico 

institucional desenvolvido em uma escola de ensino privado, da cidade de Teresina, no 

Estado do Piauí, acerca das atividades e resultados da sua 1ª edição da Semana do Cérebro, 

em consonância com a implantação do Novo Ensino Médio – NEM. Considerando como 

problema central desta pesquisa: Quais as possíveis implicações de um projeto de divulgação 

das neurociências em uma escola da educação básica a partir do NEM? Portanto, o projeto 

teve por objetivo sensibilizar a comunidade escolar sobre a relevância e os temas das 

neurociências aplicadas à educação, a partir do escopo de uma campanha global intitulada 

Semana do Cérebro, a qual enfatiza a popularização das descobertas das neurociências. Em 

diálogo e parceria com instituições de ensino superior, extensão e pesquisa, a escola buscou 

articular as bases conceituais da Neuropsicopedagogia como ciência da aprendizagem e os 

eixos estruturantes do NEM, como proposta integradora entre a comunidade escolar, e 

academia em prol da significação de saberes e divulgação científica. Sendo assim, 

educandos, docentes, colaboradores e público externo, tiveram contato com conhecimentos 

neurocientíficos de forma educativa. As avaliações realizadas considerando as interações em 

redes sociais e a coleta qualitativa de depoimentos dos participantes, apontaram que o projeto 

alcançou seus objetivos e indicam para novas edições. 

Palavras-chave: Educação Básica. Novo Ensino Médio. Neuropsicopedagogia. 

Neurociência. Práticas educativas.  

INTRODUÇÃO 

A escola cumpre um papel de extrema relevância na vida humana, além de ser um 

espaço de socialização dos saberes, envolvendo as áreas de estudo e em seu escopo tendo 

por missão democratizar a participação de seus atores nesta dinâmica. (XAVIER e 

GONÇALVES, 2014) 
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Entretanto, o distanciamento entre os saberes da produção científica e a escola ainda 

é um desafio a ser superado no Brasil. Pois, divulgar as ciências é promover a democracia e 

a cidadania de um povo, assim, os achados científicos não devem se restringir as publicações 

específicas, mas de forma responsável e dialógica serem abertos à população. (VARGAS et 

al., 2014) 

Uma área das ciências que tem tido amplo desenvolvimento nas últimas décadas é as 

neurociências, as quais estudam os princípios e desenvolvimento das estruturas e o 

funcionamento neural, possibilitando a compreensão dos fenômenos e relações observadas 

no desenvolvimento de habilidades humanas como linguagem, cognição, emoções, 

memória, aprendizagem, funções motoras, executivas etc. (KANDEL et al 2014) 

As neurociências, não diferente dos outros campos científicos enfrentam a 

divulgação de informações equivocadas que se desdobram naquilo que comumente é 

chamado de neuromitos. Estudos creditam a ideia de que a ausência de práticas pedagógicas 

baseadas em evidências e informações coerentes, possibilitam um ciclo vicioso desses 

neuromitos na escola e, portanto, a necessidade de divulgação das neurociências na educação 

básica. (DEKKER et al 2012) Nesta discussão, o ensino das neurociências na educação 

básica é pouco fomentado, além do mais, autores alertam que as fases do 

neurodesenvolvimento não possuem atenção desde a educação infantil, desfavorecendo 

processos de estimulação de habilidades preditoras no desenvolvimento cognitivo de 

crianças e adolescentes. (LENT, 2011 apud COUTO,2017)  

Nesta discussão, o ensino das neurociências na educação básica é pouco fomentado, 

além do mais, autores como Pissardo, Caprara e Prado (2017), alertam que as fases do 

neurodesenvolvimento não possuem atenção desde a educação infantil, desfavorecendo 

processos de estimulação de habilidades preditoras no desenvolvimento cognitivo de 

crianças e adolescentes. 

Além, do exposto, considerando que o publico da educação básica se constitui por 

crianças e adolescentes nativos das mídias digitais, combater as chamadas fake News – 

notícias falsas – que são amplamente propagadas nestas redes, passou a ser mais um dos 

desafios da escola, dado que, o professor e o ambiente escolar, superam a transmissão de 

conteúdos ou conceitos específicos de um componente curricular, mas são mediadores entre 
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os saberes de seus educandos e a construção de novas descobertas pautadas na compreensão 

dos fenômenos, do mundo, da sociedade, da cultura e de si. (ROCHA, 2020) 

Com a finalidade de ampliar a divulgação neurocientífica, a Dana Foundation 

desenvolveu uma campanha de caráter global, integrando instituições de ensino, pesquisa e 

saúde na Semana Internacional do Cérebro - Brain Awareness Week, no contexto brasileiro 

a iniciativa é chancelada por instituições como a SBNeC – Sociedade Brasileira de 

Neurociência e Comportamento e pela OCC – Organização Ciências e Cognição que com 

demais setores promovem diversas iniciativas educativas. (ARANHA; CHICHIERCHIO; 

SHOLL-FRANCO, 2015) 

Dentre as diversas demandas postas aos atores das escolas de educação básica e entre 

eles seus gestores, que além de lidarem com a crise educacional e invalidação do papel 

formador e social da escola nestes tempos, encontram-se: os desdobramentos do cenário de 

retomada da educação no pós-pandemia, o desenvolvimento dos novos currículos e a 

implantação do Novo Ensino Médio – NEM. Entretanto, esse trabalho não compõe uma 

análise acerca deste tema, porém é mister a observação que a Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC alerta para a ausência de letramento científico na educação básica, 

manifestando a necessidade de construção desta competência, dialogando em seu texto com 

documentos anteriores e reafirmando o compromisso da escola em aproximar a sociedade e 

a ciência, contribuindo para o desenvolvimento do conhecimento científico e as diversas 

possibilidades de divulgação. (BRASIL,2018) 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O estudo realizado por Mariano et al (2021) buscou identificar os perfis de motivação 

e interesse profissional e o engajamento escolar de estudantes do ensino médio, dentre as 

diversas tensões que possivelmente desencadeiam a desmotivação deste público, os 

pesquisadores também apontaram para a ausência de significação no processo de ensino e 

aprendizagem e a necessidade de ações orientadoras que elucidem as futuras possibilidades 

acadêmicas e profissionais destes educandos. 

Vale ressaltar a relevância da escola neste movimento de engajamento estudantil e 

também como espaço de divulgação científica. Não distante disso, encontra-se a proposta de 
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implementação do NEM, que articula em seus documentos norteadores o desenvolvimento 

de práticas que fundamentem o projeto de vida dos adolescentes e os processos de iniciação 

e pesquisa científica. Neste sentido, os quatro eixos estruturantes que encabeçam a 

construção dos itinerários formativos, a saber: Investigação Científica, Processos Criativos, 

Mediação e Intervenção Sociocultural e Empreendedorismo, propõem um diálogo integrador 

e integralizador entre os componentes curriculares e as diversas realidades dos educandos a 

fim de significar as aprendizagens e elucidar caminhos futuros. (BRASIL, 2018)   

As últimas décadas retratam diversos avanços no campo das neurociências e suas 

possíveis aplicações na educação, considerando as complexidades no que diz respeito a 

constituição do ser humano como um ser biopsicossocial, conforme o modelo proposto pelo 

psiquiatra Engel (1977), na qual a compreensão de constituição e saúde humana passa a 

abarcar todos sistemas e habilidades de um sujeito. Os achados das neurociências buscam 

investigar não somente o entendido das estruturas e funcionalidades neurais, mas a 

integralidade do homem como um ser que possui esse aparato físico e mental. Neste viés, 

teóricos concordam que os conhecimentos neurocientíficos de como o cérebro aprende, 

unidos a abordagens que possibilitem a estimulação dessa capacidade humana, tendem a 

agregar valores significativos a educadores e educandos. (TOKUHAMA-ESPINOSA, 2008 

apud ROSAT et al 2010) 

Desse modo, ao estudar a relação do sistema nervoso e a aprendizagem, as 

neurociências não postulam uma reinvenção da pedagogia, mas utilizam-se das interfaces 

das teorias da aprendizagem e psicologia cognitiva, estabelecendo uma ciência 

transdisciplinar: a Neuropsicopedagogia, que tem por objeto formal de estudo esta relação, 

numa perspectiva de reintegração pessoal, social e educacional, tendo em vista o 

desenvolvimento das potencialidades das habilidades de sujeitos com ou sem dificuldades 

de aprendizagem e/ou transtornos do neurodesenvolvimento. (SBNPp, 2020) 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

- Caracterização da escola: O Colégio Lerote é uma escola de educação básica, 

privada, localizada na Cidade de Teresina, Piauí, com uma média de 3000 alunos 

matriculados, a escola oferta os seguintes seguimentos educacionais: Educação Infantil, 
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Ensino Fundamental – anos iniciais e finais e Ensino Médio. Fundado em 1983 a partir do 

ímpeto de uma de suas diretoras em proporcionar educação de excelência a crianças e 

adolescentes teresinenses, sob o mote “um colégio para toda a vida” frase que carrega a 

filosofia de trabalho da escola na formação integral dos seus alunos. (LEROTE, 2021) 

 - Pertinência e Objetivo: Tendo em consideração, os desafios da implementação do 

NEM e a necessidade social de divulgação das neurociências na educação básica, a escola 

se propôs a realizar a Semana do Cérebro entre os dias 15 e 17 de março de 2022, organizada 

a partir das orientações da Dana Foundantion, em período simultâneo as iniciativas globais, 

sob supervisão da coordenação de ensino médio. 

O projeto teve por objetivo integrar a comunidade escolar a fim de promover a 

divulgação e o apoio as neurociências. 

 - Desenvolvimento: Para tal, a escola desenvolveu suas ações como uma das 

unidades do LIEENP - Laboratório de Inovações Educacionais e Estudos 

Neuropsicopedagógicos da Faculdade Censupeg e da OCC, contando com a parceria da 

coordenação acadêmica dos Cursos de Enfermagem e Psicologia do Centro de Ensino 

Unificado do Piauí – CEUPI. 

Em semanas que antecederam o projeto, estudantes das 1ªs séries do Ensino Médio 

foram convidados a conhecerem a proposta do projeto e os instrumentos que seriam 

apresentados, para que pudessem integrar a equipe de apoio nos dias do evento. Desta forma, 

a teoria recebida nas aulas expositivas, poderia ser vivenciada nas diversas oficinas. 

Atendendo a necessidade de abrangência do público interno e externo e a 

compreensão de que seus educandos compõem uma geração nativa das redes sociais, 

sabendo-se da amplitude das mídias como um espaço de impacto e divulgação também para 

as ciências, buscou-se integrar o virtual com o real, ou seja, o remoto com o presencial, 

possibilitando um diálogo mais assertivo com o público (BARBOSA e SOUSA, 2018). 

Promoveu-se com as instituições parceiras, lives no seu canal oficial do instagram 

(@colegiolerote e @mentorialerote), contando com pesquisadores sob os seguintes temas: 

i) Neurociência e aprendizagem: mitos e verdades; ii) Desenvolvimento infantil e funções 

executivas e iii) Os neuromitos e boas práticas para o cérebro.  
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Figura 01: Imagens de divulgação nas redes sociais. 

 

Fonte: Própria (2022). 

Em seu campus o colégio desenvolveu ações em diálogo das temáticas acima e os 

eixos estruturantes do NEM à luz da literatura científica. Possibilitando que demais 

instituições possam reaplicar esse projeto, resumiremos a sequência de atividades que 

ocorreram no campus do Colégio, ilustradas na Figura 02. Sendo: a) Oficinas de 

Neuroanatomia e Neuropatologia, Cognição e Lógica, Corpo e Movimento, Atenção e 

Memória, Estímulos e Percepção; b) Aulas da eletiva de Anatomia e Fisiologia Humana; c) 

Aulas do Projeto de Vida com a participação da Psicologia Escolar abordando o sistema 

nervoso e as emoções em práticas de atenção plena; d) Aplicação de rastreios, jogos e testes 

neuropsicopedagógicos, além de protocolos de intervenção em funções executivas, lógica, 

comportamento motor, percepção visuoespacial e coleta de dados para pesquisa em 

neuropsicopedagogia; e) Aplicação das provas piagetianas e circuitos de estimulação 

neurossensorial. 
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Figura 02: Imagens ilustrativas das atividades realizadas. 
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Fonte: Própria (2022). 

Nestas programações contou-se com a participação de 85 acadêmicos dos cursos de 

enfermagem e psicologia e três docentes de ambos os cursos que promoveram a divulgação 

da educação em saúde, exposição de peças anatômicas, execução de testes de 

habilidades/desenvolvimento e cognição. 

 

METODOLOGIA  

A metodologia aplicada neste estudo analisou de forma quantitativa os dados de 

engajamento dos participantes nas redes sociais como mensuração da aprovação do projeto. 

Já na apuração da coleta de depoimentos da qual foram analisadas as percepções dos 

participantes, utilizou-se a análise qualitativa, que serão expostas de forma resumida neste 

texto, considerando o que a literatura propõe acerca da relevância dos dois métodos de 

pesquisa e o anonimato na promoção da qualidade de dados e preservação da opinião dos 

entrevistados. (MUSSI, 2020) 

A tabela a seguir ilustra a quantificação do engajamento de participantes em redes 

sociais, considerando as lives e postagens sobre o evento. Demonstrando um aumento de 

20% de engajamento quando comparado as postagens de projetos anteriores.  
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Tabela 01: Estudo da média de engajamento nas redes sociais. 

Postagem Quantidade de visualizações 

Convites para o evento e lives 4183 

Live i 196 

Live ii 251 

Live iii 215 

Postagens ao logo das atividades 1085 

Vídeo de finalização 6361 

Curtidas gerais 827 

Média geral de engajamento 1874 

Fonte: Própria (2022). 

Entretanto, quando esse comparativo é executado entre postagens de vídeos (vídeo 

de finalização e vídeo de evento anterior), a diferença atinge cerca de cinco vez mais o 

número de engajamento no vídeo anterior. Conforme tabela 02. 

 

Tabela 02: Comparativo de engajamento entre vídeos. 

Postagem Quantidade de visualizações 

Vídeo de evento anterior 1274 

Vídeo de finalização 6361 

Diferença em números absolutos 5087 

Fonte: Própria (2022). 

Acerca das atividades demonstradas na figura 2, realizadas presencialmente no 

campus do Colégio, em números relativos, mensurou-se a participação de 95% do público 

discente, contabilizando todos os seguimentos. 

No quadro 1, encontra-se o recorte dos depoimentos organizado com iniciais 

fictícias. Para ancoragem dos relatos os entrevistadores solicitaram que os respondentes 

fizessem breves comentários sobre como compreendiam, percebiam o projeto. 

Quadro 01: Recorte da coleta de depoimentos. 

Entrevistado/a Depoimento 

F.F.R. 

colaborador/a 

 

Por meio de atividades interativas, o projeto tornou mais fácil o entendimento 

deste órgão para todas as idades.  Permite a conscientização de alunos, pais, 

professores e comunidade em geral sobre a importância das neurociências e de 

como ela está presente no nosso dia a dia e sua ligação ao processo de 

aprendizagem. Logo, a semana do cérebro foi uma experiência incrível e 

inovadora para toda comunidade escolar. 

R. G. 6º ano 

 

Eu gostei do projeto aprendi muita coisa sobre o corpo humano, as divisões do 

cérebro e isso vai me ajudar muito caso eu escolha ser um neurocirurgião. 
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L.H.G 1ª série 

EM 

 

Foi bastante importante para mim, pois, por causa dela pude desenvolver e 

testar minhas habilidades a partir de diversos testes de inteligência e agilidade 

e, dessa forma, consegui aprimorar meu desempenho educacional.  

M.L.E. 1ª série 

EM 

 

A semana do cérebro foi um experimento importante para o exercício do lado 

cognitivo, trabalhando a coordenação motora, a agilidade e a memória. É uma 

experiência que deve se repetir de grande avaliação positiva da parte dos alunos 

sobre os assuntos. 

M.F.P.S. 1ª 

série EM 

A semana do cérebro foi um experimento que me despertou interesses na 

mecânica da minha cabeça. Além de ter sido uma diversão no meio de um 

período tenso de prova, também me mostrou alguns outros jeitos de focar a 

minha atenção. Todos ali foram muito atenciosos e realmente gostei das 

atividades. 

J.P. 2ª série EM 

 

O evento fomentou minhas curiosidades. Pude aprender de forma didática e 

interativa bastante sobre o nosso cérebro, suas partes e sua importância. Além 

de poder exercitar o raciocínio lógico, coordenação motora e percepção. 

N.L docente 

EM 

 

Ao visitar as oficinas de jogos, observei o envolvimento dos alunos nos jogos 

e desafios oferecidos que estimulavam a concentração, o raciocínio e a 

memória, além de permitir interação. Esse tipo de atividade é bastante produtiva 

no processo de desenvolvimento cognitivo, principalmente por parte daqueles 

que têm dificuldade de concentração e socialização. 

L.P.D. 3ª série 

EM 

 

A semana do cérebro foi uma ótima experiência que nos possibilitou testar o 

raciocínio logico, concentração e memória apor meio de jogos, de uma forma 

lúdica e descontraída. 

L.B docente EM A semana do cérebro foi de suma importância, para que os alunos e comunidade 

acadêmica entrem em contato com as pesquisas e suas aplicações acerca dos 

avanços da neurociência nos processos de aprendizagem e desenvolvimento. 
Fonte: Própria (2022). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Os resultados apresentados nos quantitativos de participação presencial dos alunos e 

engajamentos em redes sociais, a priori, demonstraram adesão do público presencial 

(interno) e remoto (externo), tanto em relação as lives e atividades executadas no campus, 

considerando que a participação dos educandos desde a Educação Infantil até a última série 

do Ensino Médio atingiu o percentil de 95% nas datas, acerca das mídias digitais, além dos 

números absolutos de engajamento, o aumento médio de 20% dos usuários destes meios de 

comunicação, logo no início do projeto e a diferença em mais de 5 mil visualizações do vídeo 

de encerramento quando comparado ao de evento anterior, sinalizaram para um interesse do 

público sobre as temáticas. De igual relevância, é o aspecto qualitativo contido nos 

enunciados das respostas dadas pelos entrevistados, dado que, suas afirmativas expressam 
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conceitos pertinentes que destacam significações no aprendizado, desenvolvimento de 

habilidades e postulados positivos por parte de colaboradores e professores. 

Posto isto, pode-se inferir que existe no público certa curiosidade e interesse pelos 

temas neurocientíficos e que a comunicação dos achados das neurociências em linguagem 

acessível à educação básica, possibilita efetiva articulação com aquilo que é disposto pelos 

eixos estruturantes dos itinerários formativos do novo ensino médio. 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que ao considerarmos os quantitativos de interação nas redes sociais do 

Colégio e a análise das percepções expressas pelos entrevistados, a 1ª edição da Semana do 

Cérebro possibilitou ampla divulgação das neurociências e seus temas à comunidade escolar 

e público externo, assim os participantes puderam acessar os conceitos básicos das 

neurociências, desconstruindo mitos que impossibilitam uma real compreensão desse campo 

científico, conhecerem os espaços no mercado profissional, os instrumentos evidenciados 

em neuropsicopedagogia, práticas educacionais baseadas em evidências, bons hábitos para 

a saúde do cérebro e a pesquisas de referência na área. Portanto, o evento articulou suas 

atividades com os eixos estruturantes do Novo Ensino Médio, propondo aprendizagens 

significativas aos educandos de todos os seguimentos escolares, também integrando a 

educação básica, a pesquisa e o ensino superior fomentando diálogos pertinentes e efetivos 

ao campo da educação. 
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RESUMO 

A presente pesquisa tem o objetivo de analisar, a partir da problemática do viés 

extremamente teórico do curso de direito, o papel dos Núcleos de Prática Jurídica na 

formação curricular e profissional dos estudantes. Para tanto, a discussão foi inicialmente 

concebida com o estudo bibliográfico da construção histórica do ensino jurídico no país, 

buscando estabelecer as raízes da problemática analisada para, por fim, alcançarmos a 

realidade atual do ensino do Direito. Nesse contexto, foi possível constatar que a Prática 

Jurídica constitui uma ferramenta essencial para o aprendizado do jurista brasileiro, posto 

que é a partir dela que o estudante pode confrontar a teoria e a prática. Ademais, se observou 

que os Núcleos de Prática Jurídica também possuem extrema relevância social, promovendo 

uma verdadeira ponte entre a academia e a sociedade.  

Palavras-chave: Educação Superior. Ensino Jurídico. Gestão da educação. Núcleo de Prática 

Jurídica.  

 

ABSTRACT 

The present research has the goal of analise, from the problematic perspective of extreme 

theoretical tendency of the law school, the role of the Legal Practice Center on the curricular 

and professional formation of students. Therefore, the discussion was initially conceived 

with the bibliographic study of the historical construction of the juridical education in the 

country, aiming to establish the roots of the problem to, at the end, achieve the actual reality 

of the juridical teaching. In this context, it was possible to verify that the Legal Practice 

Center is an essential tool to the learning of the brazilian jurist, since it’s from her that the 

student can confront the theory and the practice. Furthermore, it was observed that the Legal 

Practice Center also has an extreme social relevance, promoting a true bridge between the 

academy and the society. 

                                                           
1 Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Secretário de Estágios do Curso de Licenciatura em 

Educação Física, UFRN; Pós-Graduado em Gestão Pública, FAEL. andrade.matheusfellipe@gmail.com 
2 Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, marcosadriano99@ufrn.edu.br 
3 Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, maclaraanjos98@gmail.com 
4 Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ruthianebasilio@gmail.com 

140

mailto:maclaraanjos98@gmail.com


 

 

  [2]      

 

ANJOS, et al. (2022) 

Keywords: Superior Education. Legal Education. Education management. Legal Practice 

Center. 

 

INTRODUÇÃO 

Um dos grandes desafios da educação superior no Brasil é, indubitavelmente, 

dialogar com a sociedade para além de seus muros. Como ensina o mestre Paulo Freire 

(1996), “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

produção ou a sua construção”, sendo a vivência, a aplicação prática da teoria, elemento 

essencial do aprendizado.  

A problemática dessa educação rígida, teórica e mecânica, é apresentada com 

brilhantismo em Pedagogia do Oprimido, ipsi literis: 

Desta maneira, a educação se torna um ato de depositar, em que os 

educandos são os depositários e o educador o depositante.  

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que 

os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e 

repetem. Eis aí a concepção “bancária” da educação, em que a única 

margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os 

depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem para serem colecionadores ou 

fichadores das coisas que arquivam. No fundo, porém, os grandes 

arquivados são os homens, nesta (na melhor das hipóteses) equivocada 

concepção “bancária” da educação. Arquivados, porque, fora da busca, 

fora da práxis, os homens não podem ser. Educador e educandos se 

arquivam na medida em que, nesta destorcida visão da educação, não há 

criatividade, não há transformação, não há saber. Só existe saber na 

invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que 

os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros (FREIRE, 

1987). 

Mais especificamente, observa-se que, apesar de ser um curso de Ciências Sociais 

Aplicadas e, portanto, dever estar intrinsecamente conectado com a aplicação prática e social 

de seus estudos, o curso de Direito apresenta um caráter excessivamente teórico e distante 

da sociedade. 

Historicamente, o ensino jurídico do país teve como enfoque o estudo dogmático, 

sedimentando a educação bancária apresentada por Freire. Nesse contexto, o presente artigo 

busca analisar o impacto dos Núcleos de Prática Jurídica (NPJs)  no ensino jurídico brasileiro 

e o seu papel na formação profissional do bacharel em Direito. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O ensino jurídico no Brasil teve início em 11 de agosto de 1827, com a promulgação 

de uma Lei que criou dois cursos de Ciências Jurídicas e Sociais, um em São Paulo e outro 

em Olinda. Esses cursos foram criados com o objetivo de concretizar a independência do 

país, buscando construir um Estado nacional  (WOLKMER, 1999) a partir da formação de 

técnicos que ocupariam a máquina burocrática estatal (RODRIGUES, 1988). 

Nesse contexto, o Direito se desenvolve no Brasil com um enfoque extremamente 

teórico e distante da atuação prática. Assim, segundo Fernando Fortes Said Filho (2019), “a 

Graduação em Direito no país não necessariamente preparava os bacharéis para as questões 

práticas da vida jurídica, uma vez que tais cursos tinham o objetivo de formar profissionais 

hábeis a compor a burocracia de um país em desenvolvimento.” 

Além disso, esse período inicial é marcado por matérias de caráter estritamente 

dogmático, demonstrando a tendência dos cursos jurídicos em formar técnicos do Direito, 

desvinculando o ensino jurídico da realidade política, econômica, social e cultural. É apenas 

em 1963, com a instituição do Estatuto da Ordem dos Advogados, que surgem o estágio 

profissional e o Exame da Ordem, propiciando novos rumos para os cursos de Direito 

(FILHO, 2012) 

As críticas ao modelo educacional jurídico ganharam força na segunda metade da 

década de 1970, analisando em especial as questões metodológicas e curriculares, fortemente 

baseadas no defendido por San Tiago Dantas em 1955 (RODRIGUES, 2005), in verbis:.  

A verdadeira educação jurídica, aquela que formará juristas para as tarefas 

da vida social, deve repetir esse esquema fundamental, colocando o 

estudante não em face de um corpo de normas, de que se levanta uma 

classificação sistemática, como outra história natural, mas em face de 

controvérsias, de conflitos de interesses em busca de solução. Só desse 

modo a educação jurídica poderá conceituar com clareza o seu fim, que é 

formar o raciocínio jurídico e guiar o seu emprego na solução de 

controvérsias. O estudo das normas e instituições constitui um segundo 

objetivo, absorvido no primeiro, e revelado ao longo do exame e discussão 

dos problemas (SAN TIAGO DANTAS, 1955). 

 

Não obstante, é apenas a partir da reforma de 1994 que a educação jurídica passa a 

ser menos dogmática e mais plural (FILHO, 2012). Em um aspecto mais amplo, a Lei nº 
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9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB) estabelece a “vinculação entre a 

educação escolar, o trabalho e as práticas sociais” (art. 3º, IX) como um dos princípios do 

ensino, vinculando a educação escolar ao trabalho e à prática social.  

No que tange à essa comunhão da teoria e prática, 

É preciso atentar também para o papel fundamental que a práxis jurídica 

pode exercer na formação prático-teórica do jurista, basicamente por duas 

razões: primeiro porque a ciência jurídica é uma ciência aplicada e a 

essência do direito revela-se mesmo é no processo histórico (devenir) de 

sua aplicação; e, segundo, porque a prática é também fonte geradora do 

conhecimento teórico, na medida em que, sobretudo no campo do direito, 

há uma imbricação dialética entre a teoria da prática e a prática da teoria 

(MACHADO, 2009, p. 227-228). 

 

No âmbito jurídico, a prática é desenvolvida por meio do estágio profissional e do 

estágio supervisionado ou curricular, este último obrigatório e que deve ser realizado no 

Núcleo de Prática Jurídica da Instituição de Ensino (BRASIL, 2005). Normativamente, os 

NPJs foram instituídos pela Portaria nº 1.886/1994 do Ministério da Educação e do Desporto 

e tiveram sua obrigatoriedade sedimentada no art. 10º da referida portaria, o que foi mantido 

no art. 7º da Resolução CNE/CES nº 9/2004 do Ministério da Educação (MEC). 

Atualmente, os cursos de Direito seguem as diretrizes curriculares instituídas pela 

Resolução CNE/CES nº 5/2018, a qual estabelece que a Prática Jurídica pode ser realizada 

nos departamentos jurídicos de empresas públicas e privadas, nos órgãos do Poder 

Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e das Procuradorias e demais 

departamentos jurídicos oficiais e em escritórios e serviços de advocacia e consultorias 

jurídicas (BRASIL, 2018).  

Considerando o exposto, resta evidente que os Núcleos de Prática Jurídica 

proporcionam ao estudante de Direito uma complementação à teoria, sendo essencial para o 

processo de aprendizagem e para a formação profissional do aluno. 

METODOLOGIA  

A presente pesquisa possui finalidade descritiva e aplicada, objetivando examinar o 

papel da Prática Jurídica para o desenvolvimento profissional no curso de Direito, 

considerando a problemática da construção excessivamente teórica do curso. Para tanto, 
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realizou-se uma pesquisa bibliográfica, elaborada com base em livros, artigos publicados em 

periódicos, Resoluções e Relatórios sobre o tema, bem como a partir da análise da 

Constituição Federal e da legislação pertinente.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A partir da pesquisa realizada, foi possível observar que os Núcleos de Prática 

Jurídica se apresentam como uma importante ferramenta para a formação do bacharel em 

direito, ao passo em que se constituem como o único contato do estudante com a realidade 

prática. Assim, os NPJs concretizam no direito o princípio da vinculação entre a educação, 

prática social e trabalho, estabelecido na LDB. 

É importante destacar que, infelizmente, o âmbito jurídico carece de pesquisas e 

trabalhos empíricos, de modo que, majoritariamente, a produção acadêmica jurídica se 

resume à análises bibliográficas. Nesse contexto, os aspectos menos dogmáticos do Direito, 

como a Prática Jurídica e até a própria realidade da advocacia, não são objeto de discussão, 

análise e coleta de dados.  

Ainda, os Núcleos de Prática Jurídica buscados para realização desta discussão, a 

saber, os existentes na cidade de Natal-RN, não apresentam dados concretos acerca de sua 

atuação e impacto social. Dessa forma, foi possível apenas conjecturar, posto que a 

inexistência desses dados é um grande empecilho para uma análise adequada dos NPJs.  

Ademais, é importante ressaltar que a Prática Jurídica se coloca como uma ponte 

entre a academia e a sociedade, possibilitando à população não apenas um contato direto 

com a universidade, mas também a efetivação de seus direitos e garantias constitucionais. 

Dessa forma, ao atuar na assistência jurídica dos considerados necessitados, o NPJ atua, em 

conjunto com as Defensorias Públicas, na materialização de diversos dispositivos 

constitucionais, para além da assistência jurídica gratuita prevista no art. 134, como a 

garantia à dignidade da pessoa humana, à ampla defesa e o devido processo legal, por 

exemplo.  

Essa relação entre o Núcleo de Prática Jurídica e a Defensoria Pública também pode 

ser observada pela própria possibilidade de realização de convênios com as Defensorias, 

disposta na Portaria nº 1886/94. Nesse contexto, os NPJs acabam absorvendo parcialmente 

a assistência jurídica, de modo que o Estado passa a dividir com as Instituições de Ensino 
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Superior a responsabilidade de promover os serviços de assistência jurídica à população que 

dela necessita (ROMANCINI, 2010). 

CONCLUSÕES 

O presente trabalho objetivou a análise dos Núcleos de Prática Jurídica e o seu papel 

na formação do estudante de Direito, partindo da construção histórica do ensino jurídico no 

país e a sua idealização como uma preparação burocrática para a elite brasileira.  

Assim, a dogmática e a teoria sempre estiveram na dianteira dos cursos de Direito, 

relegando o conhecimento prático em segundo plano. Essa ausência prática, para além de 

prejudicar a formação profissional dos bacharéis, também tem uma relação intrínseca com o 

distanciamento entre a academia e a sociedade.  

De tal modo, o estabelecimento dos Núcleos de Prática Jurídica é uma verdadeira 

quebra de paradigma, sendo importante em duas vertentes. Em um primeiro plano, a Prática 

Jurídica é uma ferramenta de efetivação do conhecimento, afastando o ensino jurídico da 

educação bancária e possibilitando a revolução, transformação e reinvenção do Direito.  

Por outro lado, os NPJs vinculam as universidades e faculdades à sociedade, atuando 

como um instrumento de inclusão social. Enquanto a vivência na prática jurídica é positiva 

à formação dos estudantes, existe também um elevado benefício à sociedade, que é 

favorecida com a assistência jurídica e a conscientização promovidas pelos Núcleos de 

Prática Jurídica.  

Isto posto, as discussões sobre o tema não podem ser exauridas no presente trabalho, 

ante a insuficiência de dados acerca da real atuação, abrangência e cobertura dos Núcleos de 

Prática Jurídica. Assim, essa ausência de dados inviabiliza uma análise aprofundada dos 

problemas da Prática Jurídica, cabendo, portanto, a estudos futuros se aprofundar no tema.  
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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo refletir as consequências geradas pelo fechamento das 

escolas durante a pandemia do COVID-19 e sua relação com o aumento do número de 

violações aos direitos das crianças e dos adolescentes no período. Para tanto, em um primeiro 

momento, buscou-se apresentar a relação entre o enfrentamento das transgressões e esse 

ambiente, e, posteriormente, como ausência do ambiente escolar acarretou mudanças 

negativas. Dessa forma, utilizando-se de pesquisa bibliográfica, foi possível verificar que, 

em razão do princípio da proteção integral, a escola desempenha importante papel protetivo 

de direitos da população infanto-juvenil, bem como sua ausência possui direta relação com 

o aumento das violações de direitos no tocante à violência e ao trabalho infantil. 

Palavras-chave: Direito das crianças e adolescentes. Fechamento das escolas. Proteção 

integral. Pandemia.  

 

ABSTRACT 

The present work aims to reflect the consequences of the closing of schools during the 

COVID-19 pandemic and the correlation with the increase violations to the children and 

adolescents’ rights in the period. Therefore, at first, we sought to present a conection between 

the confrontation of transgressions and this environment, and, later, how the absence of the 

school environment caused changes. In this way, using the bibliographic research, it was 

possible to verify that, due to the principle of integral protection, the school has an important 

protective role for the rights of the children and youth population, as well as the expansion 

of its absence of human rights violations with regard to violence and child labour. 

Keywords: Rights of children and adolescents. Closing of schools. Comprehensive 

protection. Pandemic. 
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O mundo atravessou recentemente uma pandemia sem precedentes e ainda está em 

processo de recuperação. Segundo informação divulgada pelo G1, o primeiro sinal de alerta 

foi emitido pela OMS em 31 de dezembro de 2019, devido aos casos notificados na cidade 

em que surgiu o vírus, Wuhan, na China (2020). A partir desse ponto, o COVID-19 se 

espalhou pelo mundo, atingindo status de pandemia infectocontagiosa, cuja facilidade de 

proliferação ensejou medidas de isolamento social em quase todos os países. Embora já o 

país esteja vivendo um cenário pós pandêmico, o Brasil ainda está em processo de 

recuperação.  

Assim, em virtude do isolamento social que vigorou por dois meses no território, 

muitas mudanças ocorreram no cotidiano da população brasileira. Conforme defendido por 

Carlos, “houve significativa reformulação da relação casa-cidade na medida em que as 

atividades outrora realizadas no meio externo agora ocorrem no espaço domiciliar”. Nesse 

contexto, faz-se essencial a análise de como estão vivendo as populações vulneráveis, em 

especial, as crianças e os adolescentes. “As famílias pobres, por exemplo, têm visto seus 

rendimentos diminuírem dia após dia e, com isso, se veem forçadas a reduzirem as despesas 

com bens essenciais à sobrevivência humana, como alimentação, medicamentos e 

habitação” (IPEA, p. 7).  

Segundo relatório da ONG World Vision, a violência contra a criança aumentaria 

mundialmente de 20% a 32% durante o confinamento (WORLD VISION). No caso em 

específico da violência sexual, o que ocorreu, segundo estatísticas do Governo Federal, foi 

um alarmante aumento de 47% nos casos em relação ao mesmo período de 2019 (A 

TARDE), embora ainda exista grande preocupação em relação à subnotificação. 

Dessa forma, em razão do panorama apresentado, surge a necessidade de analisar um 

fator fundamental para o aumento das violações de direitos das crianças e adolescentes: a 

ausência da escola. Tal local, espaço de convivência comunitária com outras crianças e com 

profissionais da educação, funciona muitas vezes como protetor de direitos, seguindo o 

princípio da proteção integral consagrado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, 

ao passo que a população infanto-juvenil se confina, ela também se afasta do acolhedor 

ambiente da escola, propiciando um aumento dos problemas que ocorrem fora da escola e 

no espaço doméstico. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, configura-se 

como um marco legal na defesa dos direitos humanos e no combate às formas de violência 

infanto-juvenil. Dentre os princípios basilares que norteiam o Estatuto, a proteção integral 

da criança e do adolescente é uma garantia constitucional que está prevista no artigo 227 da 

Constituição Federal, o qual versa que: 

 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e 

ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

(BRASIL, 1988, n. p.) 

 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2020), o Coronavírus, como assim 

ficou conhecido o SARS-CoV-2, é uma doença respiratória infectocontagiosa que pode 

causar de um simples resfriado até uma pneumonia severa, podendo levar o paciente ao óbito 

nos casos mais graves. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020 apud 

BRASIL, 2020a), cerca de 80% dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou 

oligossintomáticos (poucos sintomas), o que facilita a transmissão, pois a pessoa infectada 

pode transmitir o vírus, mesmo sem apresentar os sintomas. Em virtude da alta 

transmissibilidade do Coronavírus, foram tomadas algumas medidas para conter o avanço 

da pandemia, dentre elas, o isolamento social. 

No contexto da pandemia, devido à necessidade da adoção de medidas de contenção 

e distanciamento social, houve o fechamento das escolas, públicas e privadas, e as aulas 

presenciais foram suspensas por quase dois anos, a fim de evitar aglomerações e, por 

conseguinte, o aumento do contágio. Nesse cenário, crianças e adolescentes, submetidos a 

um confinamento domiciliar, ficaram sob risco ainda maior de sofrer violência física, sexual 

e psicológica, tendo em vista que é no ambiente familiar onde ocorre a maior parte das 

violências contra crianças e adolescentes. 

O fechamento das escolas acarretou uma série de consequências na vida de crianças 

e adolescentes, principalmente para aquelas que se encontram em situação de 
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vulnerabilidade socioeconômica. Segundo a UNESCO, dentre os efeitos da interrupção do 

processo de ensino aprendizagem, estão: a subnutrição de crianças e adolescentes que 

dependiam da merenda escolar para manter uma alimentação regular e saudável; a maior 

exposição à violência e situações de risco no ambiente doméstico; e o acesso desigual às 

plataformas de ensino à distância, devido aos recursos limitados, especialmente para 

estudantes de famílias mais pobres.  

Frente a tantos obstáculos, muitas crianças e adolescentes ainda são vítimas de um 

ambiente familiar violento no qual sofrem situações de negligência, agressão física e/ou 

psicológica, abuso e exploração sexual. Para Andrew Morley, presidente do conselho da 

ONG World Vision International: 

 
À medida que o coronavírus progride, milhões de pessoas se refugiam em suas casas 

para se proteger. Infelizmente, a casa não é um lugar seguro para todos, pois muitos 

membros da família precisam compartilhar esse espaço com a pessoa que os abusa. 

Escolas e centros comunitários não podem proteger as crianças como costumavam 

nessas circunstâncias. Como resultado, nosso relatório mostra um aumento 

alarmante nos casos de abuso infantil a partir das medidas de isolamento social 

(VILELA, 2020 apud WORLD VISION, 2020, p. 4, tradução nossa). 

 

 Nessa conjuntura, são evidentes as consequências nocivas que a pandemia e o 

isolamento social trouxeram para a vida das crianças e adolescentes, afetando seus direitos 

a um desenvolvimento saudável e ao bem-estar físico, psicológico e emocional. Contudo, 

vale salientar que as situações de violência, em sua maioria, já ocorriam anteriormente. Com 

a pandemia, em virtude da necessidade de voltar-se ao interior de suas próprias casas, o que 

era para ser um refúgio se transformou em um lugar perigoso para todas as crianças e 

adolescentes vítimas de maus tratos e abuso sexual pelos seus familiares, amigos e pessoas 

do seu convívio. Assim, compreende-se que o espaço deixado pela escola em sua ausência, 

instituição que por muitas vezes serve ao fim de proteção da infância, pode ser ocupado por 

negligências, violências e trabalho infantil, todos fatores que convergem para a evasão 

escolar. 
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Para obter os resultados e respostas acerca da problematização apresentada neste 

trabalho, foi utilizado como base metodológica a revisão bibliográfica, além do método 

dedutivo. O método de pesquisa escolhido favorece uma liberdade na análise de se mover 

intentando compreender os negativos efeitos dessa lacuna no aumento do trabalho infantil e 

das violências contra crianças e adolescentes. Para tanto, no referido há conteúdo legal, guias 

e relatórios de órgãos competentes, como também, especialistas das áreas que convergem 

para a produção do tema exposto.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

No Brasil, com o agravamento das vulnerabilidades no período da crise sanitária 

decorrente da disseminação do COVID-19, torna-se indispensável que sejam implementadas 

ações com o intuito de garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Para tanto, é 

necessária uma atuação integrada e multissetorial, na qual todos os atores sociais se 

mobilizem em prol da proteção integral de crianças e adolescentes. 

A violência contra crianças e adolescentes já se encontra entre as principais violações 

dos direitos humanos. No Relatório Anual do Disque Direitos Humanos (ONDH, 2019), 

antes da pandemia, o grupo de Crianças e Adolescentes representou 55% do total de 

denúncias, com 86.837 notificações. De acordo com o mesmo levantamento, as principais 

formas de violência notificadas foram negligência (38%), violência psicológica (23%), 

violência física (21%) e violência sexual (11%). 

Segundo dados da Pnad Contínua (2019), os últimos disponíveis, 1,758 milhão de 

crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estavam em situação de trabalho infantil no Brasil 

antes da pandemia. Desses, 706 mil vivenciavam as piores formas de trabalho infantil. Do 

total em trabalho infantil no Brasil em 2019, 66,1% eram pretos ou pardos. Os números não 

incluem adolescentes que trabalhavam legalmente no País, por meio de contrato de 

aprendizagem. 

Já os números pós-pandêmicos, como previstos cresceram significativamente. O 

relatório produzido pelo UNICEF em São Paulo aponta para o agravamento da situação de 

trabalho infantil durante a pandemia. O UNICEF realizou um levantamento de dados sobre 

a situação de renda e trabalho com 52.744 famílias vulneráveis de diferentes regiões de São 

Paulo, que receberam doações da organização e seus parceiros. Entre os dados levantados 
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de abril a julho de 2020, o órgão também identificou a intensificação do trabalho infantil, 

com aumento de 26% entre as famílias entrevistadas em maio, comparadas às entrevistadas 

em julho. 

CONCLUSÕES 

A partir do pressuposto firmado pelo artigo 227 da Constituição Federal Brasileira 

de que toda criança e adolescente é sujeito de direitos e, portanto, possui prioridade absoluta 

na efetivação de seus direitos, é inadmissível que tal população continue a sofrer com 

tamanhas violações. Por isso, a importância da rede de proteção integrada se revela no 

combate e prevenção de situações que vão de encontro dos direitos e garantias direcionados 

às crianças e adolescentes. 

Partindo dessa compreensão, como exposto em tópicos anteriores, a pandemia do 

COVID-19 trouxe inúmeras consequências negativas para a população de modo geral, mas, 

especialmente, para as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Com 

isso, conferiu-se destaque ao papel da escola, como parte da rede de proteção integrada, na 

prevenção e no enfrentamento da violência infanto-juvenil, do trabalho infantil e de outras 

formas de violação. Contudo, as medidas de contenção e isolamento social trouxeram 

obstáculos para a atuação da escola, de modo que a identificação e a denúncia de violência 

física, sexual ou psicológica cometida contra crianças e adolescentes diminuiu 

drasticamente. Outrossim, o aumento do trabalho infantil nesse período reforça a relevância 

do ambiente escolar como espaço de proteção e garantia de acesso aos direitos.  

Frente a um período no qual crianças e adolescentes vivenciam a exclusão digital, o 

confinamento em um ambiente familiar violento e situações de miséria e pobreza que as 

submetem às mais diversas formas de trabalho infantil, medidas emergenciais precisam ser 

tomadas para reverter esse quadro de agravamento das vulnerabilidades. Logo, é urgente que 

os líderes governamentais adotem planos e ações direcionados a garantir condições mínimas 

de bem-estar às famílias, como o exemplo do Programa de Auxílio Emergencial, dentre 

outras medidas supracitadas que alcancem, consequentemente, as crianças e os adolescentes.  

Sendo assim, compreender a infância e a adolescência como uma fase de 

desenvolvimento social, intelectual e psicológico é entender a importância de se preservar 

os direitos dessa população que olha para o futuro com esperança, expectativas e sonhos a 
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realizar. Desse modo, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever de todos 

garantir às crianças e aos adolescentes uma vida digna, saudável, feliz e livre de qualquer 

forma de violência, negligência ou abandono. Portanto, defender os direitos infanto-juvenis 

é, essencialmente, um dever cidadão e, principalmente, uma luta por direitos humanos. 
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LITERATURA BRASILEIRA, ESPECIFICAMENTE A OBRA LITERÁRIA 

MARÍLIA DE DIRCEU 
 
Profª MSc: Soraia dos Santos Rodrigues1. 

 

RESUMO 

O presente artigo apresenta uma visão analítica sobre as técnicas desenvolvidas para 

despertar no (a) aluno (a) do segundo ano do ensino médio na Escola Estadual Frei André 

da Costa do turno vespertino na cidade de Tefé para a construção do conhecimento literário 

através da literatura brasileira especificamente a obra literária Marília de Dirceu. Sobre tudo 

nesse estudo deu ênfase a interpretação e a experiência de docentes e discentes presentes 

nessa realidade, apresentando assim uma análise crítica e reflexiva das inquietações as quais 

surgem pelo fator da falta de interesse dos discentes pela a leitura e em especial aos textos 

literários, e com intuito de enfatizar a importância do estudo da literatura para o aluno do 

ensino médio, levando o mesmo a ter contato com uma obra de um autor que fez parte da 

história do nosso país, mais que também tinha sua ideologia e por isso, foi impedido de viver 

seu grande amor. 

Palavras-chave: Estudos, Literatura, Estudantes. 

ABSTRACT 

This article presents an analytical view of the techniques developed to awaken the student 

of the second year of high school at the Escola Estadual Frei André da Costa of the afternoon 

shift in the city of Tefé for the construction of literary knowledge through literature 

specifically the literary work Marília de Dirceu. Above all, this study emphasized the 

interpretation and experience of teachers and students present in this reality, thus presenting 

a critical and reflective analysis of the concerns that arise due to the lack of interest of 

students in reading and especially in literary texts, and with the intention of emphasizing the 

importance of the study of literature for the high school student, leading him to have contact 

with a work by an author who was part of the history of our country, but who also had his 

ideology and therefore was prevented to live your great love. 

Keywords: Studies, Literature, Students  

INTRODUÇÃO 
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Partindo do pressuposto de que Literatura é a arte da palavra, assim, com a 

manifestação da literatura o artesão da palavra recria a realidade a partir da visão que o mesmo 

tem do mundo que o rodeia, por outro lado a arte literária pode ser também uma invenção, em 

que o autor cria uma realidade imaginaria, fictícia. 

No Brasil a literatura inicia-se com o quinhentismo brasileiro por se tratar uma boa 

parte acerca da literatura de viagens, segundo alguns críticos, é mais apropriado falar de uma 

literatura sobre o Brasil que de “literatura brasileira”. 

As principais manifestações literárias de nosso Quinhentismo são: a literatura 

informativa (cartas, relatórios, diários de navegação, tratados e relatos históricos sobre a 

nova terra.) e a literatura catequética do Pe. José de Anchieta, apesar de sua finalidade 

pedagógica-catequética, possui um caráter literário propriamente dito ( peças de teatro e 

poemas.).Vale ressaltar também que esse foi o periodo inicial da germinação das letras no 

nascente territorio brasileiro. 

Realmente nos primeiros três séculos o contexto social foi de pura exploração, porém 

essa postura exploratória foi de suma importância para que houvesse criação dos núcleos 

urbanos e paralelamente à exploração economica. Havia aqueles que se manifestavam 

através da escrita, surgindo assim os primeiros ecos de literatura no Brasil. E todas essas 

indagações são apresentadas para os alunos do ensino médio de maneira na maioria das vezes 

sem uma preocupação em despertar no aluno um interesse pela leitura. Neste sentido, é 

evidente que a não aceitação pelo o novo que não é tão novo assim seja reprovado pelo aluno 

e consequentemente levando o professor (a) a buscar meios de como trabalhar algo que até 

então além de não despertar interesse pelo aluno, não faz parte de seu repertório cultural. Só 

restando ao professor ter que cumprir com seus alunos pagina após página do livro didático. 

Diante do exposto necessita-se cria meios para que sejam abrandadas tais inquietações. 

Apesar da literatura não ser um componente curricular delimitado ela ganha força na 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em que os estudos dos textos literários são de 

grande importância para o estudo de língua portuguesa como também nas demais disciplinas 

de arte, história e geografia. 

Em conversas de professores observou-se uma inquietação acerca do que fazer para 

que a leitura se torne prazerosa para o aluno e em se tratando do ensino médio é pelo o estudo 

da literatura e consequentemente pelas obras literárias por estas se reportarem a textos de 

épocas os quais em um primeiro contato se tornam não atrativos para o aluno do ensino 

médio e consequentemente mostrando certa aversão com o estudo da literatura. É possivel 
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dizer que a literatura tem um papel fundamental na formação do homem enquanto sujeito e 

cidadão, pois por meio dos textos literários é possivel compreender a si mesmo e as diversas 

dinámicas sociais do mundo. 

O interesse, ao abordar este tema, foi sobre tudo de enfatizar a importância do estudo 

da literatura para o aluno, no ensino médio, levando o mesmo a ter contato com uma obra de 

um autor que fez parte da história do nosso país, mais que também tinha sua ideologia e por 

isso sofreu e mesmo assim viveu intensamente, amou e foi amado e escreveu uma boa parte 

de sua vida em liras. Assim o objetivo geral da pesquisa foi: Analisar as técnicas utilizadas 

para o estudo da literatura brasileira especificamente a obra de Marilia de Dirceu para 

despertar no (a) aluno (a) do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual Frei André 

da Costa a construção do conhecimento literário, no município de Tefé/Amazonas/Brasil. 

E para que a pesquisa se tornasse eficaz utilizou-se também os objetivos específicos: 

Detalhar um estudo bibliográfico acerca da obra Marília de Dirceu no segundo ano do ensino 

médio da Escola Estadual Frei André da Costa para a construção do conhecimento literário. 

No município de Tefé/Amazona /Brasil; Identificar como se podem desenvolver técnicas 

para estudos bibliográficos acerca da obra Marilia de Dirceu; no segundo ano do ensino 

médio da Escola Estadual Frei André da Costa para construção do conhecimento literário, 

no município de Tefé/Amazonas/Brasil; Assinalar o fator de o aluno considerar o estudo da 

literatura desnecessário no segundo ano do ensino médio da Escola Estadual Frei André da 

Costa para construção do conhecimento literário, no município de Tefé/Amazonas/Brasil.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A construção do conhecimento através da literatura 

Já dizia o filósofo grego Heráclito, a vida é movimento e mudança. Não há nenhum 

aspecto da vida que esteja imune ao tempo e às transformações. E a esse pensamento alinha- 

se a literatura a qual se atrela a memória e imaginação e assim se repassa através do tempo 

servindo de embasamento teórico de geração a geração. 

Sartre (2004), afirma que a Literatura é, por essência, a subjetividade de uma 

sociedade em revolução permanente. Assim, a falta de interesse do aluno pelo o ensino da 

literatura e a baixa qualidade da oferta da referida disciplina poderá levar ao fracasso a 

revolução intelectual das futuras gerações. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, em leitura, o alvo deve ser a interação 

entre leitor, ouvinte e espectador com os textos diversificados. E para que haja um 
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aprimoramento da compreensão leitora sugere-se que sejam proporcionadas ao aluno 

diversas experiências como ler, ouvir, comentar, como também uma reflexão acerca de quem 

escreveu para quem escreveu e com qual finalidade, o tempo, o espaço o meio de circulação, 

enfim, levar o aluno ter um breve conhecimento de como aquele texto chegou até ele. E no 

decorrer de toda realização do referido trabalho oportunizou-se ao aluno conhecer o autor, a 

obra, o motivo que levou o autor a escrever a obra, como também o contexto histórico em 

que o autor vivenciava na época. 

A leitura literária deve perpassar pela compreensão de como a literatura dialoga 

com a vida humana, da linguagem literária e sua profunda construção estilística, do fato de 

como ela pode transcender tempo e espaço. Ler o texto literário não está restrito à 

compreensão da linguagem escrita, mas se refere a uma ação de recepção crítica e 

responsiva, o que implica reagir ao texto, dar-lhe uma resposta concordando ou discordando. 

Assim o aluno pode “reagir” ao texto literário escrevendo comentários, debatendo, 

parodiando, recriando, criando, porém, o enfoque principal não estará no modelo de escrita, 

mas sim na possibilidade de incentivar o aluno a estabelecer diálogos, criar suas ideias, 

demarcar sua memória. (BNCC, 2017 p 507.) 

Neste sentido, a BNCC (Base Nacional Comum Curricular da Educação) entende 

que, no Brasil, o Ensino Médio além de ser a etapa final da Educação Básica e é, também, 

um direito de todo cidadão. No entanto, o segmento representa um gargalo na garantia do 

direito à educação, seja pelo desempenho insuficiente dos estudantes no Ensino 

Fundamental, pelo excesso de componentes curriculares ou pela distância das escolas entre 

cultura juvenil e o mundo do trabalho. Por isso, como prevê a BNCC, é essencial buscar a 

universalização do ensino. Isto é a finalidade da BNCC é estabelecer uma educação 

igualitária, que abranja todo o território nacional e leve em consideração a qualidade do 

ensino e a formação do cidadão brasileiro. A Base possui caráter normativo e estabelece 

objetivos de aprendizagem definidos por meio de competências e habilidades essenciais. A 

Literatura é contemplada na terceira das dez Competências Gerais para Educação Básica, 

como podemos identificar na citação a seguir: “ Valorizar e fruir as diversas manifestações 

artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas 

da produção artístico-cultural”. A referida competência está diretamente relacionada com o 

papel da escola, pois é nesta instituição que o aluno terá contato com textos literários de 

diferentes épocas e culturas e isso o fará uma total diferença no ensino aprendizagem. 

 

 

[4] 

159



RODRIGUES, Soraia. (2022) 

III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

A Base também aborda a literatura em um contexto extraescolar, isso fica bem 

evidente devido à ocorrência da Pandemia que hora nos assola, e entre este contexto temos 

as práticas digitais, as quais vem atender a preocupação de promover uma educação de 

qualidade em sintonia com as possiblidades tecnológicas da vida contemporânea. Assim 

pode-se comprovar na seguinte citação: “Depois de ler um livro de literatura ou assistir ao 

um filme, pode-se postar comentários em redes sociais específicas, seguir diretores, autores, 

escritores, acompanhar de perto seu trabalho; podemos produzir playlists, blogs, videos- 

minuto, escrever fanfics, produzir e-zines, nos tornar um booktuber, dentre outras muitas 

possibilidades. (BNCC, linguagens, Língua Portuguesa, Ensino Fundamental, p.68). ” 

E os estudos literários seguem o mesmo caminho. A história da literatura costuma 

ser o foco da compreensão do texto; uma história que nem sempre corresponde ao texto que 

lhe serve de exemplo. (PCN Ensino Médio 2000 p. 16) 

Portanto, o ensino de literatura deve ser vinculado a uma função social, em que 

Florestan Fernandes (1966) aborda em outro artigo, “Mudança social e educação 

escolarizada”, onde sua tese é: as instituições de ensino têm a responsabilidade de apresentar 

funções sociais inovadoras, para então instituir no homem, a capacidade de percepção e a 

inteligência criadora (Fernandes, 1966, p.86). 

A leitura dos textos literários não é restrita apenas ao entretenimento e ou técnicas 

de escritas, vai muito além, tal atividade atrela-se a formação do estudante consolidando a 

sua formação emocional e afetiva a qual dá sentido como vê o mundo. 

Desse modo, a literatura poderá ter funções diferentes em leitores diversos: em uns 

a leitura de um poema servirá para entender seus próprios sentimentos, enquanto um 

romance o leitor poderá conhecer um mundo diferente do seu e para outros poderão em um 

texto literário encontrar filosofias de vida, enfim, o que se pode afirmar é que a literatura 

exerce um papel fundamental na construção do homem enquanto sujeito e cidadão. 

 
Obra ―Marília de Dirceu 

Em conclusões de alguns autores obra, Marília de Dirceu. Depois de Os Lusíadas é 

uma das obras poéticas mais lidas em língua portuguesa. Da 1ª edição portuguesa de 1792 

até a edição brasileira, da Editora Martins, com prefácio de Afonso Arinos, do ano 1944, 

contam-se 47 edições das quais 13 ou 14 são brasileiras. 

Por se tratar de uma carta, nota-se um sentimento puro e verdadeiro. O erotismo 

nelas não é artificial, mas autêntico, como nos diz Carpeaux (1961, p.1195). 
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Segundo Antônio Cândido, (1977, p.120 ). As liras da obra foram saídas da 

“experiência mineira, limadas pela amizade com Claudio e vivificadas pelo amor de 

Doroteia, são construídas após longa meditação em torno de sua personalidade e diante da 

imagem da bela Marília. Elas têm nervo e sangue, conseguidos pela maestria de Gonzaga 

nos versos” 

Veríssimo (1969, p.109) nos diz que Gonzaga naturalizou-se brasileiro, quando do 

amor de Marília, deste amor, surgiu a poesia, que vai amadurecer quando na prisão, talvez 

injusta, pois quase nada comprova que o poeta participasse ativamente na conjura. O certo é 

que as suas liras de amor e de encarcerado lhe fazem um bom poeta de nossa literatura e o 

primeiro a cantar o Brasil, com ternura e circunstância, o amor. 

A obra Marília de Dirceu é a obra mais emblemática de Tomás Antonio Gonzaga, 

é um longo poema lírico e narrativo, que foi publicado em Lisboa, a partir de 1792. O poema 

é composto por 80 liras e 13 sonetos. A obra está dividida em três partes. A primeira parte 

com trinta e três liras, as quais foram publicadas em 1792. A segunda parte com trinta e oito 

liras, e foram publicadas em 1799 e a terceira composta por nove liras e 13 sonetos e foram 

publicadas em 1812. 

O aluno e o ensino da literatura 

Sabe-se que a Literatura possui grande importância no processo de ensino- 

aprendizagem dos alunos, pois a mesma não se refere apenas a leitura de livro, mas também 

pode e deve ser contemplada nas demais áreas do conhecimento, uma vez que a literatura 

está presente em todas as civilizações, das mais antigas até as atuais e representada em 

variados meios de expressão, contudo pode-se dizer que literatura é um bem cultural que 

uma vez colocada em ação contribui para o desenvolvimento estético, cognitivo e 

linguístico. 

Neste sentido, Martins (1986), nos apresenta as seguintes informações acerca dos 

aspectos sensoriais dos quais dispõe os leitores: a ciência comprova que outros órgãos dos 

sentidos podem ser acionados durante a realização da leitura. A leitura dá-se nos seguintes 

campos: sensorial (referente aos sentidos humanos); leitura emocional (aquela que nos 

remete ao prazer, respondendo a uma necessidade pessoal) e a leitura racional, que tem o 

“status dos letrados” (aquela que é capaz de produzir e apreciar a linguagem). Afirma, ainda, 

que esses três níveis de leitura são inter-relacionados, às vezes até simultâneos, pois a leitura 

é um ato dinâmico, e a simultaneidade desses três níveis faz com que o leitor possa refletir 

e estabelecer um diálogo com os diversos textos. 
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Infelizmente, nas escolas não se é dado o verdadeiro valor a literatura, é notório a 

preferência à gramática aos ensinos da literatura, mas se engana quem acha que as leituras 

literárias não ensinam a ler e escrever corretamente e com mediação do professor levando o 

aluno a desenvolver o senso crítico, capacidade de argumentativa e reflexões. Nesse sentido 

Machado (2007) diz: descubra o tesouro que nossos antepassados nos deixaram como 

herança, consequentemente, devemos no aprimorar dele. 

A autora nos deixa claro que precisamos usufruir dos conhecimentos do passado 

para entender o presente que tanto nos confunde. Portanto o estímulo a leitura deve ser uma 

preocupação constante nas escolas, uma vez que o aluno adquirindo o hábito pela leitura ele 

estará sendo incluso em uma cultura letrada. 

E em se tratando dos livros clássicos vai além de uma decodificação. No ensino 

médio o professor mediador deverá apresentar aos alunos, novas possibilidade e perspectivas 

dos aspectos linguísticos e formais da língua para que assim que ele for se deparando com 

as complexidades da leitura e até mesmo nas entrelinhas poderá fluir para uma próxima 

leitura com maior segurança. 

 

METODOLOGIA 

 
A pesquisa realizada foi de cunho qualitativo, e incluiu as técnicas utilizadas para 

o estudo da literatura brasileira, e levou em consideração as falas e opiniões dos discentes 

participantes e professores envolvidos na pesquisa para entender a construção do 

conhecimento literário, no município de Tefé – Amazonas/Brasil. 

Segundo Sampieri (2013) “o enfoque qualitativo é selecionado quando buscamos 

compreender a perspectiva dos participantes sobre os fenômenos que os rodeiam aprofundar 

em suas experiências, pontos de vista, opiniões e significados [...].” (p.376) A pesquisa 

bibliográfica foi de suma importância, uma vez que, os alunos do segundo ano do ensino 

médio da escola Estadual Frei André da Costa, tiveram oportunidade de construir um 

embasamento teórico literário através da literatura brasileira, como também puderam fazer 

uma análise crítica e reflexiva da obra Marília de Dirceu, assim, contribuiu para despertar o 

interesse pela literatura brasileira. 

A população foi da Escola Estadual Frei André da Costa, alunos e professores. 

Diante do novo contexto imposto pela pandemia da COVID-19, o ambiente inicial da 

pesquisa escolar foram os grupos de WhatsApp criados nos segundos anos do ensino Médio, 

turmas 01, 02, 03 e 04 do turno vespertino, no total cento e vinte (120) alunos (as), e os (as) 

 

[7] 

162



RODRIGUES, Soraia. (2022) 

III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

professores (as) de Língua Portuguesa e Literatura. Como amostras foram selecionadas cinco 

(05) alunos (as) de cada turma totalizando vinte (20) alunos e quatro (04) professores (as), 

ao todo foram realizadas (24) vinte e quatro análises. 

A princípio, através de uma aula em slide foi apresentado ao aluno conceitos em 

várias vertentes sobre o que é literatura, em seguida usando a ferramenta digital em forma 

de vídeo aulas foi apresentado o período literário Arcadismo com seus contextos, 

características, autores e obras em seguida foram propostas pesquisas acerca da biografia 

completa do autor Tomás Antônio Gonzaga e outra pesquisa acerca do movimento 

Inconfidência Mineira, onde Tomás Antônio Gonzaga fez parte. 

Em seguida a pesquisa de campo com métodos exploratórios, onde se aplicou 

questionários semiestruturados, com entrevistas semiestruturadas, vale ressaltar que os 

trabalhos foram todos realizados em um ambiente virtual no período de abril e maio de 2021. 

A coleta dos dados iniciou-se com a observação nas turmas do segundo ano do 

ensino médio, foi levado em consideração como os (as) alunos (as) desenvolvem a 

habilidade de leitura e interpretação do conhecimento literário, bem identificar as 

necessidades na construção do perfil do (a) aluno (a) leitor (a). Devido a situação ocasionada 

pela pandemia do Corona-vírus a referida observação aconteceu mediante aplicação de um 

questionário via watzap. De acordo com (Kimg e Horrocks, 2009) “a entrevista qualitativa 

é mais íntima, flexível e aberta”.(Sampieri p.425) 

A segunda fase da pesquisa deu-se com a participação dos alunos aos estudos 

bibliográficos e em seguida com a aplicação das técnicas as quais foram desenvolvidas 

juntamente com os (as) alunos (as). O estudo iniciou-se com apresentação da história da 

literatura brasileira, do movimento literário Arcadismo e vida e obra do autor Tomás Antônio 

Gonzaga e o contexto histórico do movimento da Inconfidência Mineira em que Tomás 

Antônio Gonzaga teve uma importante participação. 

Cada turma desenvolveu uma técnica, onde a primeira turma 01 realizou as Técnicas 

de Leitura; a segunda turma 02 a História em Quadrinhos; a terceira turma 03, com o Recital 

de Poesia e a Turma 04 com a Dramatização. Vale ressaltar que as técnicas aqui relatadas 

foram desenvolvidas acerca da obra “Marília de Dirceu, na Escola Estadual Frei André da 

Costa no município de Tefé - Amazonas/ Brasil. 

Mediante, o desenvolvimento das técnicas a pesquisadora, participou como 

aplicadora e mediadora dos trabalhos propostos, e a mesma pode registrar todo o desenrolar 

dos fatos para que estes fossem analisados interpretados e apresentados nas considerações 
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finais juntamente com os resultados das entrevistas feitas com os docentes e discentes 

selecionados. Tal ação vai ao encontro do que é registrado no livro Métodos de Pesquisa de 

Sampieri (2013), onde afirma que “O pesquisador nunca deve esquecer quem é por que está 

no contexto. ( p. 418) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Ao desenvolver a pesquisa, identificaram-se as dificuldades dos alunos do segundo 

ano da escola Frei André da Costa, em desenvolver um interesse com a literatura e em se 

tratando dos textos literários, mais ainda, tão pouco identificando a real importância social, 

histórica e econômica que se pode encontrar em livros, fazendo com que esses discentes 

afastassem de qualquer estímulo que buscassem mudar essa “cegueira literária”. 

E a preocupação dos docentes em relação a essa problemática era bastante visível. E 

os problemas anteriormente relatados teve uma nova agravante, com o acontecimento da 

Pandemia da Covid19, os referidos alunos tinham saído do nível fundamental e adentraram 

no nível ensino médio. Sabe-se que o primeiro ano da pandemia foi de uma maneira bem 

impactante, tanto para os alunos, quanto para os professores. As escolas tiveram que fechar, 

e até que os professores se adequassem as novas metodologias, isso levou um considerável 

tempo. E também as condições psicológicas de alunos e professores. Todos esses 

acontecimentos citados concorreram para uma defasagem quanto ao conhecimento do ensino 

e aprendizagem dos alunos, uma vez que foram valorizadas e priorizadas as normas técnicas 

e gramaticais da língua portuguesa, com isso alguns conteúdos fossem de uma forma 

ignorada. 

E para o início dos trabalhos utilizou-se como primeiro objetivo específico: Detalhar 

um estudo bibliográfico acerca da obra Marília de Dirceu no segundo ano do ensino médio 

da Escola Estadual Frei André da Costa. Esse objetivo foi de grande valia, uma vez que esta 

obra abriu um leque para um estudo historiográfico, o autor, Tomás Antônio Gonzaga, fazia 

parte de um grupo chamado de Inconfidentes. Deste grupo desenvolve um acontecimento 

histórico bastante importante para o nosso país a “Inconfidência Mineira”. O estudo também 

contou com conhecimentos acerca do período do Arcadismo, o qual aconteceu no século 

XVIII, pois esta época é conhecida como o século das luzes, isto é, um momento em que se 

desenvolve uma visão científica do mundo. No desenrolar dos trabalhos observou-se que foi 

através deste estudo os alunos tomaram conhecimento de vários acontecimentos acerca da 

história inicial do nosso país, o que deixou claro para a pesquisadora é que só assim eles 
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entenderam o porquê, de se comemorar o dia 21 de abril, como o dia de Tiradentes, e este é 

considerado um mártir da Inconfidência Mineira, com isso houve um despertar da 

valorização histórica e cultural do Brasil, porém, esse fator ainda necessita ser ainda mais 

preenchido e aprimorado, o que ocorrerá ao decorrer do processo do ensino e aprendizado, 

pois este projeto serviu de marco inicial para novos projetos alusivos à temática. 

O segundo objetivo específico que identificou como se pode desenvolver técnicas 

para estudos bibliográficos acerca da obra Marília de Dirceu, no segundo ano do ensino 

médio da escola Estadual Frei André da Costa, com isso, constatou-se que o uso de variadas 

técnicas surte um efeito positivo, quando se pretende despertar no aluno o interesse pelos os 

estudos dos textos literários, uma vez que o professor sai do comodismo e busca inovar é 

esperado que haja uma um retorno significativo por parte dos alunos, que espera por essa 

mudança, pois a geração que encontramos em sala de aula hoje são aluno ativos que estão 

sempre em busca de novidades, com raciocínio tecnológico o que torna sua atenção um tanto 

volátil. As escolhas das técnicas deram-se através das leituras bibliográficas, onde foram 

escolhidas quatro técnicas a serem trabalhadas nas turmas do segundo ano. Como eram 

quatro turmas foi aplicado uma técnica para cada uma. Todas as técnicas alcançaram os 

objetivos propostos na pesquisa, no entanto para a pesquisadora a turma que teve um 

destaque no rendimento e interesse foi a turma 2º ano 02 a qual a técnica aplicada foi história 

em quadrinhos, onde observou-se que houve um empenho de todos os discentes, os quais 

conseguiram transformar a obra, que na sua natureza têm uma linguagem formal, em 

desenhos que transmitiam uma sensibilidade através da linguagem verbal e não verbal, o que 

tornou-se mais acessível. Neste aspecto entendeu-se que houve não só uma leitura, mas sim 

uma leitura interpretativa a qual o objetivo central é dar sentido e vida ao que estar sendo 

lido. 

O terceiro e último objetivo, o qual levou a pesquisadora a assinalar o fator de o aluno 

considerar o estudo da literatura desnecessário no segundo ano do ensino médio da escola 

Estadual Frei André da Costa para construção do conhecimento literário. Como já foi 

enfatizado na pesquisa, por professores e alunos o motivo pelo qual não há uma maior busca 

ativa por literatura no ambiente escolar é pelo fato de não ter disponível na biblioteca um 

acervo voltado para as preferências de leitura dos alunos, no entanto a biblioteca da escola 

estadual Frei André da Costa dispõe de uma diversificada gama de livros paradidáticos, 

porém com uma linguagem técnica, isto é, que para alguns torna-se inacessível. Neste 

sentido, conclui-se que quando as técnicas foram aplicadas pela pesquisadora houve uma 
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melhora significativa quanto ao interesse em busca de livro disponível na biblioteca. A 

referida afirmativa constatou-se por conversas informais com alguns professores que 

observaram a mudança nos alunos. 

 

CONCLUSÕES 

 
Diante do exposto confirma-se a hipótese de que apesar do aluno chegar ao ensino 

médio com pouco interesse pela leitura, e especificamente aos textos literários, pode ser feito 

um trabalho de cunho social através da literatura, o mesmo poderá envolver este aluno em 

meio a História de seu contexto social e assim despertará para obter conhecimentos que antes 

não o interessava. A partir dos estudos do contexto histórico em que estava inserida a obra 

“Marília de Dirceu, os alunos puderam conhecer de uma forma autônoma e prazerosa as 

informações históricas pelas quais o mundo estava passando. A palavra autônoma se deu 

pelo fato que foi proposto aos alunos algumas pesquisas dentre elas do movimento 

Inconfidência Mineira e prazerosa por ser realizado uma gincana de conhecimento acerca 

dos conteúdos contidos na pesquisa. O evento foi muito proveitoso, os educandos realizaram 

uma competição saudável, porém venceu o que mais pontuou, mas quem realmente venceu 

foi o conhecimento adquirido por todos. Confirma-se a hipótese de que o papel do professor 

quanto mediador do autoconhecimento nas realizações das técnicas a serem desenvolvidas, 

de qualquer natureza de transferir informações é de suma importância e quanto a aplicação 

das técnicas não poderia ser diferente tanto nas aulas online, quanto nas aulas híbridas, pois 

nesse momento o professor direciona ao aluno a autonomia para que se desenvolva o 

aprendizado. Gerando a construção de alunos leitores letrados. E a última hipótese também 

é confirmada, quanto a acreditar que o professor buscar inovar através de metodologias 

variadas seja usando os tipos de leitura, dramatização, desenho, recital, parodias enfim, 

usando o aluno como protagonista do seu saber fazer, tanto aluno quanto o professor colherá 

bons frutos. E foi nas aplicações das quatro técnicas que a pesquisadora inovou suas 

metodologias, aplicando a mesma obra “Marília de Dirceu”, usando técnicas variadas, isto 

é, uma em cada turma. E em resposta objetivos foram alcançados e hipóteses confirmadas 

de maneira satisfatória. É relevante ressaltar que todo empenho e esforço que o educador 

utilizar em suas aulas e em especial nos estudos dos textos literários contribuirá de maneira 

significativa, para a formação do aluno. O ponto negativo levantado pela pesquisadora foi o 

fato de em decorrência da pandemia do Covid 19, alguns alunos deixaram de retornar a 

escola, por uma série de motivos que vão do financeiro, onde os responsáveis perderam seus 
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trabalhos na cidade e tiveram que voltar para a vida no campo, e outros tiveram que ajudar 

no sustento em casa, arrumaram trabalho no turno diurno e foram remanejados para o 

noturno e até o psicológico de muitos foram afetados e não se sentiram seguros em voltar à 

sala de aula. E hoje o grande desafio da escola está sendo quanto a busca ativa desses alunos, 

que já foi mencionado anteriormente. O que se lamenta que esses alunos perderam uma boa 

oportunidade de receber os conhecimentos desenvolvidos durante toda as etapas do projeto. 
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A RESSIGNIFICAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO 

DOCENTE: O CAMPO DE ESTÁGIO ENQUANTO REALIDADE CONCRETA 

          
Aldeíze Bonifácio da Silva1 

 
 

RESUMO 

O presente artigo versa sobre a formação docente em Geografia e problematiza a necessidade 

de superação da perspectiva dicotômica do estágio como atividade prática em detrimento de 

um corpus teórico. O objetivo do trabalho é propor uma reflexão sobre a construção de uma 

nova identidade para o estágio supervisionado a partir da compreensão do campo de estágio 

enquanto uma realidade concreta. Dentre os autores que conformam nosso construto teórico 

estão: Thiollent (1986), Libâneo (1990), Vasconcelos (2002), Pimenta e Lima (2006), 

Stefanello (2009), entre outros. A metodologia empregada foi a pesquisa bibliográfica 

articulada a pesquisa-ação. Os resultados obtidos demonstram a necessidade de aproximação 

do fazer docente com a realidade escolar e do próprio aluno enquanto sujeito concreto. Nessa 

perspectiva, constata-se resultados positivos com a proposição de um projeto de ensino-

aprendizagem a partir de elementos da realidade vivenciada pelo aluno no que concerne a 

construção de uma aprendizagem significativa tanto para os alunos quanto para os docentes 

em formação. 

Palavras-chave: Formação docente. Ensino de Geografia. Campo de estágio.  

 

ABSTRACT 

This article deals with teacher education in Geography and problematizes the need to 

overcome the dichotomous perspective of the internship as a practical activity to the 

detriment of a theoretical corpus. The objective of this work is to propose a reflection on the 

construction of a new identity for the supervised internship activity from its resignification 

through the understanding of the internship field as a concrete reality. Among the authors 

that make up our theoretical construct are: Thiollent (1986), Libâneo (1990), Vasconcelos 

(2002), Pimenta e Lima (2006), Stefanello (2009), among others. The methodology used 

was the bibliographic research articulated the action research. The results obtained 

demonstrate the need to approach the teaching with the school reality and the student himself 

as a concrete subject. From this perspective, positive results are observed with the 

proposition of a teaching-learning project based on elements of the reality experienced by 

the student regarding the construction of meaningful learning for both students and teachers 

in training. 

Keywords: Teacher training. Geography Teaching. Internship field. 
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INTRODUÇÃO 

Partindo da premissa de que ‘‘conhecer consiste em construir e reconstruir o objeto 

do conhecimento, de maneira a apreender o mecanismo desta construção’’ (MENDONÇA; 

KOZEL, 2002, p. 192), o Estágio Supervisionado de Formação de Professores oportuniza 

trabalharmos na interface entre desenvolvimento prático e aprofundamento teórico. Processo 

no qual teoria e prática se articulam o tempo todo (LIBÂNEO, 1990, p. 27).  

O estágio supervisionado se configura uma atividade formativa complexa e 

significativa na formação do professor’’ (SOUZA, 2013, p. 108), não se constituindo apenas 

nas tradicionais fases de observação, planejamento e regência, pois existe uma gama de 

nuances a serem apreendidas no espaço escolar. Nessa perspectiva, se faz necessária uma 

mudança de valores e crenças construídas historicamente, tendo em vista que o estágio é um 

campo do conhecimento, e como tal, possui um estatuto epistemológico que lhe nega a 

simples redução à atividade prática instrumental, devendo se constituir na relação dialética 

entre cursos de formação e campo social (PIMENTA; LIMA, 2006). 

Isto posto, o presente artigo, que versa sobre a formação docente em Geografia e 

problematiza a necessidade de superação da perspectiva dicotômica do estágio enquanto 

atividade prática em detrimento de um corpus teórico, objetiva propor uma reflexão sobre a 

construção de uma nova identidade para a atividade de estágio supervisionado a partir da 

ressignificação dessa prática por meio da compreensão do campo de estágio enquanto uma 

realidade concreta. 

A discussão aqui proposta parte da experiência de estágio supervisionado do curso 

de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, realizado 

no semestre de 2021.2 com uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental na Escola Estadual 

Professor José Fernandes Machado, localizada no bairro de Ponta Negra – Natal/RN. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Souza (2013, p. 111) apreende a escola ‘‘como uma espacialidade concreta da 

sociedade’’. Nessa perspectiva, um dos principais compromissos do docente em formação é 

conhecer seu futuro campo de trabalho, o que se traduz em termos de uma viagem perceptiva 

oportunizada pelas atividades desenvolvidas no estágio supervisionado. 
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Para Sato e Fornel (2011, p. 53), ‘‘conhecer a organização do espaço escolar e as 

relações entre os sujeitos é uma necessidade, na medida em que a aula não é um 

acontecimento isolado de uma sala, mas está inserida no espaço social de uma instituição de 

ensino’’.  Assim, a observação da escola enquanto instituição e organismo social dinâmico 

irá possibilitar ao estagiário o conhecimento, mesmo que limitado perante a complexidade 

do ambiente escolar e da diversidade dos seus sujeitos, do contexto geral da escola. 

Essa aproximação entre observação e observado, objeto de pesquisa e pesquisador, 

possibilita que no processo formativo os estagiários percebam que os alunos e todos os 

indivíduos que conformam a comunidade escolar formam um grupo diverso, com diferentes 

visões e experiências de mudo que coabitam o mesmo espaço e constroem um ambiente 

escolar ao mesmo tempo singular e plural. 

Para Vasconcelos (2002, p. 104), a análise da realidade é ‘‘um esforço investigativo 

[...] no sentido de captar e entender a realidade, tal qual se encontra no presente, sua 

articulação histórica, em vista de sua transformação’’. Dessa forma, partindo da premissa de 

que a aprendizagem depende das singularidades dos aprendizes, das experiências 

vivenciadas, motivações e interesses (ZABALA, 1998), e que ‘‘o conhecimento da realidade 

do aluno é essencial para subsidiar o processo de planejamento numa perspectiva dialética, 

[no qual] devemos ter em conta o aluno real, de carne e osso que efetivamente está em sala 

de aula’’ (VASCONCELOS, 2002, p. 107), nos debruçamos sobre os sujeitos da instituição 

de ensino e a realidade escolar no intuito de ressignificar a nossa prática enquanto estagiários 

e futuros docentes.  

Em suma, o conhecimento da realidade escolar e do nosso alunado permitirá propor 

e realizar intervenções que sejam significativas para esses alunos, favorecendo a sua 

formação enquanto agentes transformadores da sua própria realidade em detrimento de uma 

escolarização vazia focada apenas em resultados quantitativos, pois, como expõe Cortella 

(1997, p. 103): 

 

Não há conhecimento que possa ser apreendido e recriado se não se mexer, 

inicialmente, nas preocupações que as pessoas detêm; é um contra-senso 

supor que se possa ensinar crianças e jovens, principalmente, sem partir 

das preocupações que eles têm, pois, do contrário, só se conseguirá que 

decorrem (constrangidos e sem interesse) os conhecimentos que deveriam 

ser apropriados (tornados próprios). 
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Em suma, a literatura especializada aponta que o distanciamento dos conteúdos 

programáticos em relação a vivência dos alunos é de certo modo responsável por parte do 

desinteresse dos alunos pelas aulas. 

 

METODOLOGIA  

A presente pesquisa se caracteriza como uma pesquisa-ação, ‘‘compreendida como 

uma forma de investigação baseada em uma autorreflexão coletiva empreendida por um 

dado grupo social em um dado contexto espaço-temporal, no intuito de melhoria das próprias 

práticas’’ (SILVA, 2021, p. 9). Segundo Thiollent (1986, p. 14), a pesquisa ação pode ser 

definida enquanto 

 

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 

participativo. 

 

 Destarte, dentre os procedimentos metodológicos utilizados temos a pesquisa 

bibliográfica, documental e empírica associada a pesquisa-ação. A pesquisa bibliográfica a 

partir de autores que contribuem para a reflexão proposta, entre os quais: Thiollent (1986), 

Libâneo (1990), Cortella (1997), Vasconcelos (2002), Pimenta e Lima (2006), Stefanello 

(2009), Souza (2013), entre outros. A documental através da análise de documentos que 

normatizam a educação básica no país e na instituição de ensino campo de estágio, como a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola.  

Todavia, tendo em vista que o processo de aprendizagem tende a ocorrer a partir do 

interesse e do entusiasmo do aluno pelo conteúdo (STEFANELLO, 2009), a proposta se 

fundamenta na adoção de um projeto de ensino-aprendizagem voltado à realidade do aluno 

a partir da utilização de materiais didáticos alternativos, que além de facilitar a visualização 

dos assuntos abordados em sala de aula e proporcionar a integração de todos os alunos, 

permitem que eles pensem, reflitam e se interessem pelos temas discutidos no programa da 

disciplina (FLORES et al. 2010, p. 4-5).  

Dentre os recursos e linguagens utilizadas para trabalhar os conteúdos programáticos 

em sala de aula estão os mapas, gravuras, folders, pequenos documentários, mapas mentais, 

quis, jogos, poemas, músicas e paródias, que por serem elementos essencialmente culturais, 
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ao serem transpostos como materiais didáticos tendem a aproximar os docentes da 

linguagem cotidiana dos alunos, facilitando assim a relação de aprendizagem. Todavia, 

Flores et al. (2010) ressalta que a utilização desses materiais não pode estar desvinculada de 

um trabalho de planejamento e avaliação do ensino. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Segundo Vasconcelos (2002, p. 108), ‘‘a aprendizagem não ocorre no vazio, no 

abstrato, num mundo à parte, mas pelo contrário, num determinado contexto, numa 

determinada realidade, quer se contemple a própria sala de aula, a escola, bem como a 

comunidade próxima, ou ainda a sociedade como um todo’’. Portanto, como há uma relação 

intrínseca entre a educação e o sistema político-sócio-econômico-cultural, o docente precisa 

refletir sobre o contexto escolar geral no qual irá atuar. 

Nessa perspectiva, o nosso campo de estágio se constitui a Escola Estadual Professor 

José Fernandes Machado, localizada na Avenida Praia de Muriu, no bairro de Ponta Negra, 

zona sul da cidade de Natal/RN. A instituição de ensino, criada no início dos anos 80 através 

do Decreto n° 8.531 de 09/11/82 do governo do Estado, atualmente atua na Educação Básica 

com os níveis Fundamental, Médio e Técnico Profissionalizante. 

No contexto da nossa atuação enquanto estagiários acompanhamos uma turma de 9º 

ano do Ensino Fundamental, e ao nos debruçarmos sobre os sujeitos da Escola campo do 

estágio, constatamos que os alunos da instituição são em sua maioria oriundos da Vila de 

Ponta Negra, que localiza-se a cerca de 3 km da escola. Doravante, observamos que devido 

ao contexto socioeconômico no qual se inserem, muitos dos alunos da instituição têm que 

contribuir com os afazeres domésticos em casa ou até mesmo trabalhar fora para ajudar na 

renda familiar. Logo, as dificuldades sociais reverberam em dificuldades escolares e os 

alunos vêm tendo sua capacidade de aprendizado prejudicadas em todos os conteúdos 

disciplinares, não somente no que tange a Geografia. 

Perante a análise do rendimento dos alunos em anos anteriores, em avaliações 

externas como a Provinha Brasil, Prova Brasil e SAEB, foram identificadas dificuldades de 

aprendizagem, sobretudo no que tange a habilidades de leitura, escrita, interpretação e 

cálculo. Além desse aspecto também foram observados altos índices de evasão escolar que 

perpassa não só a questão da aprendizagem, mas também o contexto socioeconômico 

desigual no qual os alunos da escola se inserem. 
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Em linhas gerais, a instituição de ensino atende em grande parte jovens oriundos da 

Vila de Ponta Negra, comunidade formada sobretudo por pescadores e profissionais 

autônomos, assim como alunos estrangeiros, de nacionalidades distintas, conformando um 

ambiente de contrastes, não só no que tange a sua localização, visto que a comunidade 

circunvizinha à instituição possui alto poder aquisitivo, mas também ao público atendido 

pela escola, o que demanda um esforço diferenciado para se trabalhar com essa diversidade 

sociocultural.  

No que tange a comunidade escolar, observa-se um afastamento entre a Escola, a 

família e os alunos, pois há um distanciamento entre os dirigentes e demais funcionários dos 

educandos, contribuindo para uma visão mais hierarquizada e distanciada, o que pode vir a 

estimular o desinteresse e as ações comportamentais não positivas por parte dos alunos, 

tendo em vista que ‘‘o modo de agir dos alunos é um reflexo direto do modo como eles são 

tratados, [...] [fazendo com que eles se] sintam excluídos’’ (SILVA, 2019, p. 14).  

Além disso, constata-se que os pais dos alunos pouco participam do cotidiano escolar 

e das ações promovidas pela própria escola, como atividades culturais dentro do calendário 

escolar. Todavia, até onde podemos considerar essa atitude como desinteresse quando as 

necessidades econômicas se fazem pungentes e esses responsáveis enfrentam uma rotina 

laboral diária exaustiva em busca da sobrevivência da sua família? 

No que tange o espaço físico e estrutural da instituição, a escola possui uma área total 

de 36.600m2, com 3.587m2 de área construída, sendo as suas dependências formadas por 

cinco blocos de alvenaria construídos. Cada respectivo bloco possui uma conformação 

própria, a saber:  o administrativo da escola, onde se encontram a direção, a coordenação, a 

secretaria, a sala dos professores, a sala de multimeios, biblioteca, banheiros e o 

almoxarifado; o refeitório, com a cozinha e o pátio da escola; e os outros três blocos onde 

estão as 27 salas de aula, sendo um destes onde localiza-se o auditório e a sala de informática 

(SILVA, 2019). 

A escola ainda dispõe de quadra de esportes coberta; pátio descoberto; área verde; 

acesso à internet banda larga, energia e água da rede pública, água filtrada, alimentação 

escolar para os alunos, coleta periódica de lixo e fossa. Dentre os equipamentos disponíveis 

na instituição temos: aparelho de TV, DVD e som; copiadora; impressora e projetor 

multimídia (datashow).  
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Todavia, a escola apresenta algumas dificuldades que necessitam serem solucionadas 

no que tange a aprendizagem (alto índice de evasão e repetência); a segurança  (coibir a 

entrada de pessoas estranhas que se aproveitam da existência de muros baixos) e a 

infraestrutura (manutenção da caixa d’água, necessidade de retelhamento e combate a 

infestação de cupim, falta de acesso para portadores de necessidades especiais, inadequações 

no depósito de armazenagem de merenda escolar, climatização da escola, aumento do 

número de bebedouros, entre outras) (GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2019). 

Perante a problemática em tela, nós enquanto estagiários elaboramos um projeto de 

ensino-aprendizagem em geografia tomando por base a realidade do nosso alunado, e após 

refletirmos sobre a realidade da escola, seus sujeitos e infraestrutura, o caminho 

metodológico escolhido foi a adoção de diferentes linguagens nas práticas propostas para 

trabalhar com o temário globalização, que foi a demanda apontada pela supervisora do 

estágio e professora titular de Geografia da instituição. 

Dessa forma, seguindo a BNCC que é um dos documentos normativos da Educação 

Brasileira, ao trabalharmos a unidade temática Mundo do Trabalho, que tem como premissa 

o desenvolvimento das competências e habilidades EF09GE02, EF09GE05 e EF09GE11, 

nas quais os alunos deverão ser capazes de analisar fatos e situações para compreender a 

integração mundial comparando as diferentes interpretações e a dinâmica econômica, 

cultural e ambiental (BRASIL, 2018), buscamos trazer elementos da realidade do aluno e 

trabalhar com a globalização a partir dos elementos espaciais com os quais eles convivem 

cotidianamente, o turismo global, grandes shopping e lanchonetes fast-food de 

multinacionais que perpassam o bairro de Ponta Negra, prédios empresariais símbolo do 

capital financeiro/empresarial e os contrastes entre o bairro e a Vila de Ponta Negra, que 

refletem a desigual integração dessas porções territoriais no processo de globalização. 

Essas questões foram trabalhadas através da análise de músicas de autores locais, de 

folders que introduzem elementos do bairro de Ponta Negra a discussão sobre globalização, 

da construção de mapas mentais, jogos, entre outros produtos didáticos alternativos. Alguns 

dos materiais utilizados e produzidos pelos estagiários podem ser visualizados na Figura 01, 

que traz um mosaico sintético dos materiais trabalhados durante as intervenções realizadas 

com essa temática. 
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Figura 01: Mosaico de materiais didáticos produzidos e utilizados pelos estagiários. 

 

Fonte: Própria (2022). 

 

Em linhas gerais, constata-se que durante a implementação do projeto de ensino-

aprendizagem os alunos passaram a ser mais ativos nas aulas de Geografia, colaborando com 

os estagiários ao fornecerem exemplos da sua realidade para as discussões sobre 
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globalização, além do aumento da frequência nas aulas e realização das atividades 

demandas. 

 

CONCLUSÕES 

Existem muitas concepções sobre o papel do estágio na formação docente, muitas 

das perspectivas correntes levam em direção a uma dicotomização entre teoria e prática, 

definindo o estágio como um momento prático de um curso de formação profissional. Essa 

visão por vezes reducionista, contribui para a desvalorização dos conhecimentos teóricos em 

prol de uma prática pela prática.  

Nessa perspectiva, se fez necessário uma ressignificação da atividade de estágio com 

consequente superação da visão da atividade como um exercício prático fundamentado na 

observação e na regência. Outros caminhos devem ser adotados, e tendo em vista que a 

Geografia no Ensino Fundamental deve partir da realidade local dos sujeitos, a introdução 

de elementos da vivência dos alunos nas discussões em sala de aula se mostra um caminho 

assertivo para a construção de uma aprendizagem significativa, mostrando-se uma 

proposição válida também no que concerne ao maior envolvimento do aluno com as 

atividades realizadas em sala de aula. 

Em suma, enquanto estagiários buscando ressignificar nossas práticas e o próprio 

estágio supervisionado tentamos conhecer nosso alunado, compreender a realidade no qual 

eles se inserem e a partir do cenário apreendido, mesmo que por mais superficial que seja a 

nossa compreensão frente à complexidade da realidade vivenciada por cada aluno, 

trabalhamos com uma proposta que parte do chão da escola, da realidade escolar para a 

academia, e não o inverso. O projeto de ensino-aprendizagem se dá num contexto de trocas 

que se fundamentam na cooperação mútua, alunos e professores construindo juntos o 

conhecimento de modo integrado e não mais fragmentado entre teoria e prática.  

Destarte, os resultados obtidos demonstram a necessidade de aproximação do fazer 

docente com a realidade escolar e do próprio aluno enquanto sujeito concreto. Constata-se 

que a proposição do projeto de ensino-aprendizagem sobre globalização, a partir de 

elementos da realidade vivenciada pelo aluno e da adoção de diferentes linguagens, é uma 

alternativa viável de ser implementada, com resultados positivos no que concerne a 

construção de uma aprendizagem significativa tanto para os alunos quanto para os docentes 
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em formação, além de ter contribuído para o maior envolvimento do alunado nas aulas de 

Geografia no período que foi realizado. 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.  

 

CORTELLA, M. S. A escola e o conhecimento: reflexão sobre fundamentos 

epistemológicos e políticos dessa relação. 1997. Tese (Doutorado em Educação) - Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1997. 

 

FLORES, B. O. et al. Materiais didáticos: alternativas à prática de geografia. Anais do XVI 

Encontro Nacional de Geógrafos. UFRGS: Porto Alegre, 2010. Disponível em: 

http://www.eng2018.agb.org.br/. Acesso em: 08 fev. 2022.  

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria de Estado de 

Educação e Cultura. Projeto Político Pedagógico: Escola Estadual Professor José 

Fernandes Vasconcelos. Natal, 2019. 

 

LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Editora Cortez, 1990. 

 

MENDONÇA, F. A.; KOZEL, S. Elementos da epistemologia da geografia 

contemporânea. Curitiba: UFPR, 2002. 

 

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e docência: diferentes concepções. Revista 

Poíesis, v. 3, n. 3, p. 5-24, 2006. Disponível em: 

http://www.revistas.ufg.br/poiesis/article/view/10542/7012.  Acesso em: 03 fev. 2022. 

 

SATO, E. C. M.; FORNEL, S. R. O conhecimento do espaço escolar. In: PASSINI, E. Y.; 

PASSINI, R.; MALYSZ, S. T. (Orgs.). Prática de ensino de geografia e estágio 

supervisionado. 2 ed. São Paulo: Contexto, 2011, p. 52-57. 

 

SILVA, A. B. Reorganização e religação dos saberes: formação docente e práticas de ensino 

em Geografia.  Revista Cocar, Belém, v. 15, n. 33, p. 1-18, 2021. Disponível em: 

https://periodicos.uepa.br/index.php/cocar. Acesso em: 02 fev. 2022. 

 

SILVA, M. E. Relatório reflexivo de estágio: Escola Estadual Professor José Fernandes 

Machado (Machadão). Disciplina de Estágio Supervisionado para Formação de Professores. 

Natal, 2019.  

 

SOUZA, V. C. de. Desafios do estágio supervisionado na formação do professor de 

geografia. In: ALBUQUERQUE, M. A. M. de; FERREIRA, J. A. S. (Org.). Formação, 

pesquisas e práticas docentes: reformas curriculares em questão. João Pessoa: Mídia, 2013, 

p. 105-130. 

 

177



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

 

 

  [11]      

 

SILVA (2022) 

STEFANELLO, A. C. Didática e avaliação da aprendizagem no ensino de Geografia. 

Curitiba: Ibpex. 2009. 

 

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 2 ed. São Paulo: Cortez, 1986. 

 

VASCONCELOS, C. S. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto político-

pedagógico. 10 ed. São Paulo: Libertad, 2002, p. 95-151. 

 

ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar? Porto Alegre: ArtMed, 1998, p. 27-86. 

 

178



CHELLES, C. (2022) 

 
 

ALGUMAS IMPRESSÕES A PARTIR DA FORMAÇÃO CONTINUADA 

SOBRE O PROFESSOR REFLEXIVO 

          
Claudinei Chelles1   

 
 

RESUMO 

Devido às transformações nas diversas condições sociais, torna-se imprescindível analisar o 

contexto histórico e contemporâneo. Assim, surge uma demanda com um processo de 

mudanças e avanços, inclusive na intervenção educacional.  Pois, apesar do conjunto de 

conhecimento sob o qual o professor é submetido durante sua formação acadêmica, sempre 

haverá uma defasagem.  Além do mais, muitas vezes durante essa formação, o professor não 

se depara com situações problemáticas com intuito de estimular suas capacidades de 

resolução ou elaboração de estratégias que não estavam previstas. Portanto, espera-se que o 

professor reflexivo tenha a implicação em sua própria formação compreendendo a grandeza 

humana e as possibilidades de ampliação das potencialidades, fato que favorece o 

desenvolvimento emancipatório. O objetivo dessa investigação instala-se na apresentação de 

algumas considerações, utilizando um referencial teórico que permita fundamentar o próprio 

docente, sobre a denominada formação continuada diante da perspectiva do “professor 

reflexivo”. De tal modo, constata-se, que o professor na condição de profissional reflexivo, 

depara-se com circunstâncias nas quais não encontra meios de intervenções previamente 

preparados pelo processo de investigação científica clássica. Conclui-se que a prática 

reflexiva proporciona aos professores examinarem seu exercício de ensino que o direciona 

para o enriquecimento, potencializando a elaboração do conhecimento e seu valor 

epistemológico. Tais práticas, envolvidas pela mediação de uma perspectiva de colaboração, 

demonstram a existência do sujeito da incompletude, que lida com as incertezas, mas com 

encorajamento e competência. 

Palavras-chave: Educação, “Formação continuada”, “Professor reflexivo”. 

ABSTRACT 

Due the changes in the diverse social conditions, it becomes essential to analyze the 

historical and contemporary context. Thus, a demand arises with a process of changes and 

advances, including in educational intervention. For, despite the set of knowledge under 

which the teacher is subjected during his academic training, there will always be a gap. 

Moreover, many times during this training, the teacher does not come across problematic 

situations in order to stimulate the ability to solve or elaborate strategies that were not 

foreseen. Therefore, it is expected that the reflective teacher will have the implication in own 

formation, understanding the human greatness and the possibilities of amplifying the 

potentialities, a fact that favors the emancipatory development. The purpose of this research 

is to present some considerations, using a theoretical framework that allows the teacher to 

be based on the so-called continuing education from the perspective of the "reflective 

teacher". Thus, it can be seen that the teacher, as a reflective professional, is faced with 

                                                           
1 Universidade do Minho e Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, claudineichelles@yahoo.com.br 
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circumstances in which does not find the means of interventions previously prepared by the 

classical scientific research process. It is concluded that reflexive practice allows teachers to 

examine the teaching exercise that leads to enrichment, enhancing the elaboration of 

knowledge and its epistemological value. Such practices, involved through the mediation of 

a collaborative perspective, demonstrate the existence of subject of incompleteness, which 

deals with uncertainties but with encouragement and competence.  

Keywords: Education, “Continuing education”, “Reflective teacher”. 

 

INTRODUÇÃO 

Embora seja disponibilizado ao professor um considerável conhecimento em sua 

formação acadêmica, há uma grande defasagem desse conhecimento. Porém, isso não 

significa que os próprios formandos produzam seu próprio saber. Assim, quando estão 

atuando, em muitas vezes, o profissional apenas reproduz aquilo que foi transmitido em sala 

de aula, ou aquilo que estão nos livros. Pois, a universidade frequentemente em seu currículo 

não possibilita situações problemas para estimular suas resoluções ou estratégias para que 

isso aconteça. Normalmente o que acontece é que as soluções são dadas por meio das 

sugestões. Portanto, os saberes devem ser aprendidos na universidade (TARDIF, 2003).  

O objetivo desse texto é apresentar algumas considerações sobre a denominada 

formação continuada do profissional diante da perspectiva do professor reflexivo. Tal 

concepção surge a partir da racionalidade prática, tendo Schon (1995, 2000) como autor de 

importância fundamental neste campo.  

Entende-se que o professor reflexivo tenha a implicação do sujeito em sua própria 

formação levando-se em consideração a compreensão da racionalidade prática que leva em 

conta aspectos pertinentes a grandeza humana e as possibilidades de ampliação das próprias 

potencialidades, o que favorece o desenvolvimento emancipatório do docente. 

Ao abordarmos o tema, é fundamental considerarmos o contexto histórico e 

contemporâneo, haja vista que ocorrem transformações nas condições políticas, econômicas, 

sociais, culturais, entre outras. Essas ocorrências têm demandado da própria sociedade uma 

reestruturação nos mais variados setores.  

Assim, tal processo de mudanças, promove de forma intensificada e rápida, avanços 

nos campos da ciência e da tecnologia. Isso altera significativamente a estrutura do sistema 

de produção e contratação, que consequentemente requer novas demandas aos profissionais, 
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tais como conhecimento, habilidades e novos valores, bem como atitudes inovadas. E, isso 

remete para a conversão permanente das profissões. Portanto, instala-se a necessidade 

urgente da introdução de mudanças nos sistemas educacionais (CALDEIRA, 2001). 

Além disso, apesar do conhecimento do profissional ser baseado em disciplinas 

científicas, é modelado para resolução de problemas concretos. Considerando essa afirmação 

entramos no questionamento que é saber se por meio do conhecimento aprendido em sua 

formação o professor está, de fato, capacitado para resolver os problemas concretos 

(TARDIF, 2003). 

 

METODOLOGIA 

A realização da investigação e elaboração desse referido texto consta do 

levantamento de referenciais teóricos que trata das temáticas, tais como: Educação, 

Formação continua e Professor reflexivo. Para tais incursões foram realizadas buscas 

eletrônicas sobre as temáticas supracitadas, nas bibliotecas e respectivos acervos de livros, 

revistas especializadas on-line, nas bases de dados da Universidade do Minho, Portugal, bem 

como nas Universidades Estaduais (Universidade de São Paulo - SP, Universidade Estadual 

Paulista – Rio Claro, SP e Universidade Estadual de Campinas, SP) e Federal (Universidade 

Federal de São Carlos, SP) no Brasil. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Há certo consenso entre os educadores que a influência das modificações promovidas 

pela sociedade da informação demanda da escola e de seus protagonistas uma reconsideração 

dos papéis que esta desempenha no cenário atual. Não há dúvida que a escola, tida como 

instituição soberana na era industrial referente à transmissão e socialização do conhecimento 

na contemporaneidade, situa-se diante de uma situação difícil e desafiadora em reencontrar 

seu espaço na sociedade da informação (FÁVERO et al, 2013). 

Portanto, por mais afetada que a escola básica esteja em suas funções, no que se 

refere a sua estrutura organizacional, bem como em seus conteúdos e métodos, ela continua 

como instituição imprescindível para a democracia social. Portanto, é necessário 

repensarmos as características de uma nova identificação da escola, e consequentemente de 

seus personagens, dentre eles uma figura fundamental que é o professor. Pois, não há 
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mudança educacional e nem proposta pedagógica sem a atuação desse profissional que está 

diretamente envolvido com o processo de ensino e aprendizagem escolar. Nesse processo, a 

formação do professor ocupa um espaço importante (LIBÂNEO, 2004). 

Pérez-Gómes (1995) cita duas concepções de intervenção no processo educativo 

relacionadas diretamente com a atividade do docente enquanto profissional, que são: a) o 

professor como profissional técnico-especialista, que se apoia na concepção epistemológica 

proveniente do positivismo em que a atividade profissional trata-se da aplicabilidade 

racional técnica com instrumental de saberes na resolução técnica; b) o professor como 

profissional reflexivo, pois o professor depara-se com diversas situações das quais não 

encontra respostas antecipadamente elaboradas e que não são suscetíveis de serem analisadas 

pelo processo de investigação científica clássica.  

Considerando a segunda possibilidade como um viés importante a ser explorado pelo 

docente em sua continua formação profissional, Schon (2000) menciona que não é através 

de soluções técnicas para os problemas, que convertemos situações problemáticas em 

problemas bem-definidos; ao contrário, é através da designação e da concepção que a 

solução técnica de problemas torna-se possível. 

 

A reflexão na interação com outros tem um potencial de mudança do sujeito  em  sua 

prática profissional. Pois, conforme Dewey (1933), o envolvimento do professor com tal 

prática implica: abertura para compreender alternativas e admitir a presença de equívocos; 

responsabilidade que possibilita ponderação cuidadosa sobre consequências da ação; e 

empenho para mobilizar as atitudes. Além do mais, a verdadeira prática reflexiva acontece 

quando há um problema real para resolver e, neste caso, investiga-se no intuito de buscar a 

solução. 

Para a compreensão da ideia de ensino reflexivo é preciso buscar suas raízes no 

pensamento sobre a educação. Para tanto, é importante caracterizar o pensamento reflexivo 

proposto por Dewey (1933, 1938) e destacar o termo reflexão descrito por Schon (1995, 

2000). Há um aumento significativo nos últimos tempos das investigações sobre a prática 

reflexiva contribuindo para a elucidação de conceitos e promovendo um modo de 

fundamentação do processo de ensino, opondo-se, assim, a uma proposta tecnicista da 

prática profissional. 
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Como cita Schon (2000, p.17): 

muitas vezes, uma situação problemática apresenta-se como um caso 

único. (...) E porque o caso único transcende as categorias da teoria e da 

técnica existentes, o profissional não pode tratá-lo como um problema 

instrumental a ser resolvido pela aplicação de uma das regras de seu 

estoque de conhecimento profissional. O caso não está no manual. Se ele 

quiser tratá-lo de forma competente, deve fazê-lo através de um tipo de 

improvisação, inventando e testando estratégias situacionais que ele 

próprio produz. 

 

A partir desse contexto que surge a proposta de pensar o processo formativo do 

profissional da educação a partir da racionalidade prática que alguns teóricos denominam de 

“professor reflexivo” (SCHON, 2000). 

Para Alarcão (1996, p.175) reflexão é:  

uma forma especializada, já que implica uma perscrutação ativa, 

voluntária, persistente, e rigorosa daquilo em que se julga acreditar ou 

daquilo que habitualmente se pratica, evidencia os motivos que justificam 

as nossas ações ou convicções e iluminam as consequências a que elas 

conduzem. 

 

Ainda para Alarcão (2007, p.41), a noção de professor reflexivo “baseia-se na 

consciência da capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como 

criativo e não como mero reprodutor de ideias e práticas que lhe são exteriores”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A reflexão posibilita a ação que direciona para a evolução no que está envolvido. 

Pois, pode potencializar a mudança almejada de modo viável. Tal proposta alavanca a 

elaboração do conhecimento e seu valor epistemológico na prática profissional, surgindo a 

partir da própria prática condições de análise e de reflexão. O envolvimento em projetos de 

investigação e ação da prática diante de uma proposta reflexiva, favorece o profissional 

refletir diante da sua prática, incrementando seu saber profissional. 

 

Para Vasconcelos e Brito (2006), citando o pensamento de Freire (1996), o ‘Bom 

Professor’ é o termo que delibera e caracteriza o educador que consegue, com sua sabedoria, 

como empenhar os variados tipos de conhecimentos, que toma uma atitude dialógica não 

apassivadora, admitindo em conjunto com seus educandos, uma curiosidade epistêmica. 
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Também, é dotado da humildade do saber partilhado, abrangendo os alunos numa 

permanente permuta de conhecimentos e outros elementos, tais como as informações, 

imprescindíveis ao desenvolvimento do sujeito na formação continuada. 

O bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a 

intimidade do movimento de seus pensamentos. Sua aula é assim um 

desafio e não uma ‘cantiga de nanar’. Seus alunos cansam, não dormem. 

Cansam por que acompanham as idas e vindas do seu pensamento, 

surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas (p. 96). Sou tão 

melhor professor . . . quanto mais eficazmente consiga provocar o 

educando no sentido de que prepare ou refine sua curiosidade (Freire, 

1983, p. 133). 

Atingir o status de bom professor transita pela demanda da práxis. Porém, levar em 

conta atentar-se a transdisciplinaridade torna-se um caminho inevitável. Portanto, o percurso 

a seguir está debruçado em aprofundar-se em sustentação teórica impactante e consistente 

para a intervenção cotidiana. Assim, para a transferência posterior desses conhecimentos, 

Pereira (2019) explana, durante a formação continuada, sobre a importância de conhecer 

alguns dos pensadores clássicos, sobretudo aqueles que estabelecem diálogo com a 

educação.  

Pois, ainda o autor supracitado, o conteúdo desses autores estabelece relação direta 

com a temática na contemporaneidade, ainda mais, considerando que há um grande valor 

para as ações e ideias que não ultrapassam o tempo. Tal relevância não se insere em lições 

imortais ou morais, mas devido a profundidade e diversidade dos pensamentos alcançados. 

Proporcionam ao educador estimular a reflexão libertadora sobre os saberes frente as 

demandas habituais. Consentem, também para casos específicos o encontro de uma nova 

possibilidade. 

Um clássico ultrapassa seu tempo e representa fonte inesgotável de 

conhecimentos. São leituras que se tornam conhecimentos permanentes e, 

mesmo em uma releitura, o leitor descobre novos saberes. Para o autor, 

retornando aos clássicos, progredimos intelectualmente (Gasparin, 1997, 

p. 40). 
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Através dos conhecimentos sólidos que surgem dessa experiência os professores 

analisam conforme cada vivência. Os aspectos éticos e o saber sociocultural que emergem 

são aspectos pertinentes do movimento da prática reflexiva. Assim, os docentes necessitam 

criar uma prática reflexiva com intuito de provocar mudanças  na sala de aula. Tais práticas 

que envolvem grupos de profissionais através de um perspectiva de  colaboração promovem 

uma ideia de lidar com as incertezas, porém dentro de uma atmosfera de encorajamento de 

modo competente. 

CONCLUSÕES 

 

A prática reflexiva surge como um modo possível dos professores questionarem suas 

práticas de ensino. Assim, a reflexão proporciona oportunidades para voltar atrás e rever 

acontecimentos e práticas que proporcionam aos professores oportunidades para o seu 

desenvolvimento. A insatisfação sentida por muitos educadores com a sua preparação 

profissional, que não contempla determinados aspectos, tem conduzido a movimentos de 

reflexão e de desenvolvimento do pensamento sobre suas práticas.  

Podemos considerar que o paradigma do professor reflexivo não estabelece uma 

proposta infalível para lidar com a formação continuada em seus desafios. Pois, 

consideramos que determinada análise às investigações no campo da formação de 

professores indaga, através da crítica ao paradigma do professor reflexivo, seus próprios 

limites. Porém, simultaneamente podemos evidenciar a fertilidade da iniciativa desse 

paradigma que representa evolução da prática do professor, sobretudo no que se refere à 

inclusão das vivências do cotidiano enquanto elemento das investigações educacionais. 
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AS POLÍTICAS E PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 

PROFESSORES PROPOSTAS PELO MEC A PARTIR DOS ANOS 1990 

          
Rosa Karoline Vieira Vasconcelos Gomes1 

 
 

RESUMO 

 

No Brasil, a presença das políticas/programas de formação continuada para professores 

propostas pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC a partir de 1990 fez-se necessária 

devido a sensação de proporcionar aos professores um processo formativo qualitativo para 

que seus alunos fossem beneficiados com uma educação pensada para eles. Com base nisso, 

constrói-se como problemática: compreendermos quais são essas políticas de formação 

continuada para professores criadas a partir de 1990. Esta pesquisa pretende compreender 

estas políticas, seus contextos e sua importância, afim de identificá-las, analisá-las e ilustrá-

las para que haja um maior entendimento. Na fundamentação teórica, utilizou-se como norte 

principal García e Nóvoa. No aspecto metodológico, houve a pesquisa bibliográfica em 

documentos, leis e obras relacionadas a temática abordada nesta pesquisa, além de explorar 

informações imprescindíveis disponíveis pelo MEC para que houvesse à acessibilidade das 

políticas tratadas. Verificou-se que as diversas políticas voltadas a formação continuada para 

professores auxiliam de forma significativa no processo formativo destes, onde as quais vão 

além das paredes de uma sala de aula. 

Palavras-chave: Políticas educacionais. Formação continuada. Docência. 

 

ABSTRACT 

 

In Brazil, the presence of continuing education policies/programs for teachers proposed by 

the Ministry of Education and Culture - MEC from 1990 onwards was necessary due to the 

feeling of providing teachers with a qualitative training process so that their students could 

benefit from a education designed for them. Based on this, it is constructed as a problem: to 

understand what are these continuing education policies for teachers created from 1990 

onwards. This research intends to understand these policies, their contexts and their 

importance, in order to identify, analyze and illustrate them. them for a better understanding. 

In the theoretical foundation, García and Nóvoa were used as the main north. In the 

methodological aspect, there was a bibliographic research on documents, laws and works 

related to the theme addressed in this research, in addition to exploring essential information 

available by the MEC so that there was accessibility to the policies addressed. It was found 

that the various policies aimed at continuing education for teachers significantly help in the 

training process of these, where they go beyond the walls of a classroom. 

Keywords: Educational policies. Continuing training. teaching. 

                                                           
1 Graduanda em Pedagogia, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, rosakaroline7@gmail.com 
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INTRODUÇÃO 

O processo de escolarização é comum para a grande maioria dos brasileiros, já que o 

sistema educacional do Brasil é composto por níveis e modalidades de ensino que estão 

inseridos na Educação Básica, a qual, inclusive, é prevista na Lei de Diretrizes e Bases – 

LDB. Ao longo deste percurso educacional que adentramos desde a Educação Infantil até a 

conclusão do Ensino Médio, perpassamos por diversos professores que nos orientaram e nos 

estimularam nas mais variadas áreas do conhecimento. Entretanto, estes profissionais 

precisaram estar aptos para tais atividades escolares que eram desenvolvidas para além dos 

muros da escola e que, por isso, houve a criação de políticas e/ou programas de formação 

continuada para professores da Educação Básica propostas pelo Ministério da Educação e 

Cultura – MEC, no inuito de auxiliar a prática docente com teorias e metodologias voltadas 

ao domínio da ciência compartilhada em sala. 

Ao refletir sobre a necessidade e, principalmente, a importância que a formação 

continuada possui para a classe docente e sua prática educativa, surge a seguinte 

problemática: quais as políticas e/ou programas de formação continuada para professores 

propostas pelo MEC a partir nos anos 1990? Para tratar desta problemática, utilizaremos 

como principal fundamentação teórica as obras “Formação de Professores: para uma 

mudança educativa” de García (1999) e “ Professores e a sua Formação num tempo de 

Metamorfose da Escola” de Nóvoa (2019), afim de proporcionar embasamentos 

significativos a esta pesquisa. 

Em vista disso, compreenderemos sobre as políticas e os programas de formação 

continuada para professores propostas pelo MEC a partir dos anos 1990 e, ampliando suas 

respectivas vertentes, identificaremos as políticas e programas educacionais voltadas a 

formação continuada dos professores; analisaremos o contexto destas políticas e programas 

de ampla formação para os docentes; e ilustraremos a relevância das políticas e programas 

de formação continuada para os professores. 

Ademais, ao longo desta pesquisa, utilizaremos dois pontos referenciais na 

fundamentação teórica que nortearão o diálogo: as políticas educacionais e de formação de 

professores, onde a contextualização será a partir dos anos 1990; e o mapeamento das 

políticas voltadas para a formação de professores.  

Em linhas gerais, este artigo é composto por cinco sessões que, além desta 

introdutória, temos os dois tópicos que estão inseridos na sessão da fundamentação teória já 
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mencionados no parágrafo anterior, onde possuem o intuito de contextualizar as políticas 

educacionais dos anos de 1990; situar as políticas de formação de professores, além de 

trabalhar os conceitos de formação docente e formação continuada; a sessão da metodologia 

que aborda o tipo de pesquisa escolhido na realização desta pesquisa e o método de coleta 

de dados que foi optado; a penúltima sessão que são os resultados e discussões da pesquisa 

realizada e, por fim, a última que traz as conclusões deferidas nesta pesquisa. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Educação Básica compõe o primeiro percurso escolar que cada indivíduo deve 

realizar de forma obrigatória e gratuita, desde criança (4 anos) até o fim da puberdade (17 

anos), onde neste período, estão inseridos os níveis de ensino que caracterizam a Educação 

Básica, chamados Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, e Ensino Médio. Durante 

toda a vida escolar, que se inicia, obrigatoriamente, aos quatro anos, a Educação Básica deve 

fornecer junto ao Município, Estado e Distrito Federal todo o arcabouço necessário para o 

desenvolvimento físico, psíquico e social do indivíduo no pleno exercício de sua cidadania. 

Sendo assim, versa o artigo 22 da Lei de Diretrizes e Bases: 

(...)A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, 

assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores. (BRASIL, 1996) 

Além dos níveis de ensino propostos pela Educação Básica, existem as modalidades 

de ensino que se remetem à Educação de Jovens e Adultos – EJA e a Educação Profissional 

e Tecnológica, cujo objetivo é auxiliar o indivíduo nos âmbitos educacionais, sociais e de 

trabalho, além da Educação Especial, que busca a acessibilidade do ensino inclusivo para os 

deficientes físicos e mentais; e daqueles que possuem transtornos psicológicos e de 

aprendizagem. Por isso, declaram os artigos 37, 39 e 58 da Lei de Diretrizes e Bases: 

Art. 37.  A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e 

médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a 

aprendizagem ao longo da vida. Art. 39.  A educação profissional e 

tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-

se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do 

trabalho, da ciência e da tecnologia. Art. 58.  Entende-se por educação 

especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar 
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oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação. (BRASIL, 1996)     

Ao longo dos anos, observou-se a necessidade em criar políticas e/ou programas de 

formação continuada propostas pelo MEC para os professores da rede de ensino pública e 

privada inseridos na Educação Básica, pois, conforme (GARCÍA, 1999, p. 22) torna-se 

intrínseco que o corpo docente aperfeiçoe cada vez mais seu domínio adequado da ciência, 

técnica e arte da mesma para que haja a competência profissional desejada. 

Antes que ocorra a apresentação destas políticas e programas de formação continuada 

para os professores, exige-se que haja a definição do que significa formação docente e, 

consequentemente, formação continuada. A formação docente configura-se todo processo 

de aprendizagem em que o docente está inserido desde a sua formação inicial até o exercício 

contínuo de sua profissão, onde esta formação básica inicial não fornece todo o instrumento 

necessário para a efetiva prática docente, mas sim, estimula e conscientiza o professor pela 

busca inerente do conhecimento que propaga seu aperfeiçoamento profissional. Diante disso, 

ressalta García: 

A formação de professores é a área de conhecimento, investigação e de 

propostas teóricas e práticas que, no âmbito da Didática e da Organização 

Escolar, estuda os processos através dos quais os professores – em 

formação ou em exercício – se implicam individualmente ou em equipe, 

em experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram 

os seus conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permite 

intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo 

e da escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os 

alunos recebem. (GARCÍA, 1999, p. 26) 

A formação continuada, por sua vez, tem como finalidade aperfeiçoar a qualidade de 

ensino dos professores, fazê-los refletir sobre suas práticas e buscar melhorá-las, e é na 

escola, no exercício da docência cotidiana que a formação continuada se exibe e mostra sua 

real contribuição, já que são nas práticas pedagógicas que os professores reúnem-se e 

trabalham coletivamente em prol do desenvolvimento dos alunos e, consequentemente, de 

si mesmos. Sendo assim, discute Nóvoa: 

(...) É evidente que, em certos países, muitos professores em funções 

necessitam de uma formação complementar, seja nas áreas disciplinares 

em que lecionam, seja em domínios pedagógicos. Mas esta formação não 

deve ser confundida com a formação continuada que deve ter lugar na 
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escola com a participação das comunidades profissionais docentes (...) A 

formação continuada não deve dispensar nenhum contributo que venha de 

fora, sobretudo o apoio dos universitários e dos grupos de pesquisa, mas é 

no lugar da escola que ela se define, enriquece-se e, assim, pode cumprir o 

seu papel no desenvolvimento profissional dos professores. (NÓVOA, 

2019, p. 11) 

 

 Enquanto a excelência da prática docente tornava-se condicionada a propagação da 

formação continuada, o contexto das políticas educacionais no Brasil a partir dos anos 1990 

voltava-se ao preparo dos indivíduos para o mercado de trabalho, onde a competitividade e 

a necessidade em adequar-se aos interesses econômicos e tecnológicos do processo de 

globalização eram característicos desta nova fase educacional que o Brasil enfrentou com o 

atual Presidente Collor de Melo (1990 – 1992). Além destas características na política 

educacional, a prioridade era a alfabetização em massa por até cinco anos, e para este fim, 

houve a criação do Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania – PNAC. Segundo 

Ramos e França apud Yanaguita: 

(...) Nestes princípios de cunho neoliberal estava presente a visão 

produtivista, denominada de acumulação (ou teoria) de capital humano que 

concebe educação como preparação dos indivíduos para o mercado de 

trabalho (...) Essa teoria, muito em voga a partir dos anos de 1960 e 

criticada notadamente na década de 80, vai encontrar, nos anos 90, um 

terreno muito fértil para a reafirmação dos seus princípios devido à crise 

da economia ocidental e à subseqüente proclamação da educação como 

instrumento do crescimento econômico e da ascensão social. (RAMOS, 

2003; FRANÇA, 2005 apud YANAGUITA, 2011, p. 3) 

 

 Durante o governo de Itamar Franco (1992 – 1994) e com a criação do Plano Decenal 

para Todos, o foco das políticas educacionais deste período voltaram-se à Educação Básica, 

especificamente ao Ensino Fundamental, pois a intenção era o total acesso público ou 

privado do nível fundamental juntamente com o extermínio do analfabetismo no Brasil, por 

intermédios financeiros incrementados às políticas educacionais em prol de uma Educação 

Básica virtuosa. Assim, relata Yanaguita: 

(...) Em relação à temática do financiamento no referido Plano, destaca-se 

que a principal estratégia para a universalização do ensino fundamental e 

erradicação do analfabetismo foi incrementar os recursos financeiros para 

a manutenção e investimentos da qualidade da educação básica, conferindo 

maior eficiência e eqüidade em sua aplicação. (YANAGUITA, 2011, p. 5) 

 

 No governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 – 1998), a criação do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério – 

FUNDEF foi determinante para a diminuição do repasse de recursos financeiros para os 
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demais níveis e modalidades de ensino pertencentes à Educação Básica, já que houve um 

enfoque significativo no investimento para o Ensino Fundamental, o que desestabilizou as 

outras área de ensino, como a Educação Infantil, Ensino Médio e Educação de Jovens e 

Adultos – EJA. Contudo, mesmo com essa perspectiva, não houve uma oferta qualitativa e 

eficiente do Ensino Fundamental como esperado. Diante disso, afirma Rodriguez apud 

Yanaguita: 

(...) Essa falta de compromisso da União com o ensino fundamental que 

contribuiu “para manter as desigualdades da oferta e a baixa qualidade de 

ensino no sistema público.”(...) Outra questão é a da focalização do ensino 

fundamental, para onde se destinou a maior parte dos recursos financeiros, 

e o recuo da universalização das outras etapas da educação básica. O 

FUNDEF retirou recursos dos demais níveis de ensino para aplicá-los 

exclusivamente no ensino fundamental, já que suas matrículas não eram 

levadas em conta para os repasses dos per capita do Fundo. (RODRIGUEZ, 

2001, p. 51 apud YANAGUITA, 2011, p. 7) 

 

 Com a chegada dos anos 2000, surgiram programas propostos pelo Ministério da 

Educação e Cultura – MEC, voltados a formação continuada para professores das redes de 

ensino no Brasil, tais como: Formação no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa; 

ProInfantil; Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR; 

Proinfo Integrado; Proinfo; Pró-letramento; Gestar II; Rede Nacional de Formação 

Continuada de Professores, e por fim, o Programa de Formação Continuada de Professores 

na Educação Especial. Todos estes programas têm como objetivo formar professores da 

Educação Básica para o desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional, em prol de uma 

prática docente com qualidade que implica diretamente em diversos aspectos na vida dos 

alunos. 

 Ademais, para que haja uma melhor compreensão destes programas voltados a 

formação continuada dos professores da Educação Básica de ensino, seus objetivos e 

abrangências, faz-se necessário um mapeamento sobre tais políticas a seguir: 

 

Tabela 01: Programas de formação continuada promovidos pelo MEC para professores a partir de 
1990. 

PROGRAMA O QUE É? DATA DE 

INÍCIO 

OBJETIVOS ABRANGÊNCIA 
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Programa de 

Formação Inicial e 

Continuada, 

Presencial e a 

Distância, de 

Professores para a 

Educação Básica -  

(PARFOR) 

O Plano Nacional de Formação 

de Professores da Educação 

Básica (PARFOR) é uma ação 

estratégica do MEC e serve 

para elevar o padrão de 

qualidade da formação dos 

professores das escolas 

públicas da educação básica no 

território nacional.  

 

 

 

       29/01/2009 

Oferecer cursos de 

formação inicial 

emergencial, na 

modalidade 

presencial, aos 

professores das 

redes públicas de 

educação básica. 

Professores das 

escolas públicas da 

educação básica no 

território nacional. 

 

 

 

 

Formação no Pacto 

Nacional pela 

Alfabetização na 

Idade Certa 

Curso presencial de 2 anos para 

os Professores alfabetizadores, 

com carga horária de 120 horas 

por ano, metodologia propõe 

estudos e atividades práticas 

 

 

 

 

 

 

08/11/2012 

Desenvolver ações 

que contribuem 

para o debate 

acerca dos direitos 

de aprendizagem 

das crianças do 

ciclo de 

alfabetização 

Professores da 

educação básica. 

 

 

 

 

 

 

Rede Nacional de 

Formação 

Continuada de 

Professores 

 Rede Nacional de Formação 

Continuada de Professores 

promove a formação 

continuada dos professores da 

educação básica. 

 

 

 

 

 

 

2004 

Objetivo de 

contribuir para a 

melhoria da 

formação dos 

professores e 

alunos. O público-

alvo prioritário da 

rede são 

professores de 

educação básica 

dos sistemas 

públicos de 

educação. 

Professores da 

educação básica. 

 

 

 
 

Programa de 

Formação 

Continuada de 

Professores na 

Educação Especial 

O Programa de Formação 

Continuada de Professores na 

Educação Especial: oferta 

cursos de aperfeiçoamento ou 

especialização em educação 

especial, na modalidade a 

distância, no âmbito da 

Universidade Aberta do Brasil 

(UAB). 

 

 

 

 

2007 

Formar 

professores das 

redes públicas de 

ensino que atuam 

no atendimento 

educacional 

especializado, em 

salas de recursos 

multifuncionais, e 

professores do 

ensino regular para 

o desenvolvimento 

de práticas 

pedagógicas 

inclusivas. 

Professores da rede 

pública de ensino 

que atum com AEE. 
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ProInfantil 

 

 

 

O ProInfantil é um curso em 

nível médio, a distância, na 

modalidade Normal. Destina-

se aos profissionais que atuam 

em sala de aula da educação 

infantil, nas creches e pré-

escolas das redes públicas e da 

rede privada, sem fins 

lucrativos, que não possuem a 

formação específica para o 

magistério. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 

Dominar os 

instrumentos 

necessários para o 

desempenho de 

suas funções e 

desenvolver 

metodologias e 

estratégias de 

intervenção 

pedagógicas 

adequadas às 

crianças da 

educação infantil. 

Professores da 

educação básica. 

 

 

Programa Nacional 

de Formação 

Continuada em 

Tecnologia 

Educacional – 

Proinfo Integrado 

O ProInfo Integrado é um 

programa para integrar e 

articular a distribuição dos 

equipamentos tecnológicos 

para as escolas (computadores, 

impressoras e outros 

equipamentos de informática), 

à oferta de cursos de formação 

continuada. 

 

 

 

 

12/12/2007 

Proporcionar a 

inclusão digital de 

professores, 

gestores de escolas 

públicas da 

educação básica e 

a comunidade 

escolar em geral. 

É ofertado a 

professores e 

gestores das escolas 

públicas 

contempladas com 

laboratórios de 

informática pelo 

ProInfo. 

 

 

 

Programa Nacional 

de Tecnologia 

Educacional 

(ProInfo) 

Ambiente virtual colaborativo 

de aprendizagem que permite a 

concepção, administração e 

desenvolvimento de diversos 

tipos de ações, como cursos a 

distância, complemento a 

cursos presenciais, projetos de 

pesquisa, projetos 

colaborativos e diversas outras 

formas de apoio a distância e 

ao processo ensino-

aprendizagem. 

 

 

 

       

1997 

 promover o uso 

pedagógico das 

tecnologias de 

informação e 

comunicação nas 

redes públicas de 

educação básica. 

Estudantes e 

professores da rede 

pública de ensino 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pró-Letramento 

O Pró-Letramento é um 

programa de formação 

continuada de professores para 

a melhoria da qualidade de 

aprendizagem da leitura/escrita 

e matemática nos anos/séries 

iniciais do ensino fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 

Oferecer suporte à 

ação pedagógica 

dos professores 

dos anos/séries 

iniciais do ensino 

fundamental, 

contribuindo para 

elevar a qualidade 

do ensino e da 

aprendizagem de 

língua portuguesa 

e matemática; 

propor situações 

que incentivem a 

reflexão e a 

construção do 

conhecimento 

como processo 

contínuo de 

formação docente; 

 

Professores e alunos 

dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental 

inseridos na 

Educação do Campo. 
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Gestar II 

O Programa Gestão da 

Aprendizagem Escolar oferece 

formação continuada em 

língua portuguesa e 

matemática aos professores 

dos anos finais (do sexto ao 

nono ano) do ensino 

fundamental em exercício nas 

escolas públicas. 

 

 

 

 

 

11/03/2009 

Discutir sobre 

questões prático-

teóricas e busca 

contribuir para o 

aperfeiçoamento 

da autonomia do 

professor em sala 

de aula. 

Professores dos anos 

finais do ensino 

fundamental. 

 

Fonte: Ministério da Educação e Cultura – MEC (site) 

 

METODOLOGIA  

No aspecto metodológico, tratamos esta temática por meio da pesquisa bibliográfica 

e documental, onde houve a realização de leituras e análises de obras, leis e resoluções que 

promulgam as políticas e programas voltadas a formação continuada para os docentes. 

Portanto, a pesquisa bibliográfica refere-se: 

Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que 

permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. 

Existem, porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente na 

pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o 

objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o 

problema a respeito do qual se procura resposta. (FONSECA, 2002, p.32) 

 

Para coleta de dados, utilizou-se uma procura exploratória/bibliográfica no site do 

Ministério da Educação e Cultura – MEC, com o intuito de conhecer e compreender sobre 

as políticas/programas de formação continuada para professores da rede básica de ensino do 

Brasil, onde houve a intenção de pontuar o ano em que estes programas foram criados, seus 

objetivos, o público-alvo e, por último, sua finalidade, afim de que o conhecimento e 

esclarecimento sobre o funcionamento destas políticas esteja compreensível e acessível. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Durante a realização desta pesquisa, houve a confirmação que, de fato, existem 

políticas/programas de formação continuada para professores que foram pensadas e 

articuladas desde 1990, afim de propagar, em sua significante maioria, uma qualidade de 

ensino exemplar para os discentes das escolas brasileiras. 
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Com a constante busca pelas políticas formativas e seus respectivos funcionamentos 

dentro do sistema educativo brasileiro, observou-se que o Ministério da Educação inferiu 

bastante preocupação e seriedade em criar resoluções, dentro destas políticas, para que o 

nível educacional brasileiro crescesse de acordo a demanda econômica, ou seja, formar bons 

professores para que em um futuro breve seus alunos possam fornecer uma mão-de-obra 

qualitativa para o mercado.  

Contudo, ao longo da pesquisa, torna-se visível que os programas de formação 

continuada para os professores da educação básica requerem uma atualização de suas 

articulações, pois o ano em que foram criados está aquém às necessidades educacionais 

atuais e, principalmente, porque os docentes precisam pôr em prática ferramentas 

pedagógicas que estejam condizentes com a realidade da área educacional em que lecionam. 

 

CONCLUSÕES 

 Após o breve aprofundamento sobre as políticas/programas de formação continuada 

para professores propostas pelo MEC a partir de 1990, faz-se intrínseca a reflexão sobre a 

essencialidade da formação continuada para o processo formativo pessoal e profissional do 

professor, tendo em vista que além de promover uma aula mais dinâmica e humana inserida 

no contexto social da comunidade em que ensina, consequentemente, se aperfeiçoará 

profissionalmente. Ou seja, a formação continuada apenas acrescenta na vida do professor, 

e, principalmente, do aluno que tem a oportunidade de participar de aulas com qualidade e 

empatia. 

 Ao longo desta pesquisa, as contribuições que podem ser retiradas para reflexão e 

acréscimo acadêmico e profissional são diversas, contudo, destaca-se aqui uma delas: o 

reconhecimento que a formação continuada exerce um papel singular na vida do professor e 

que este, assim queira fazer a diferença na vida dos seus alunos, precisa compreender que a 

aprendizagem faz parte do seu caminho e que, por isso, jamais poderá permitir-se parar de 

buscar aprender algo novo e reforçar aquilo que já foi aprendido. 

Destarte, a partir desta pesquisa, há a pretensão em permanecer na busca por conhecer 

e investigar sobre as políticas de formação continuada para professores, já que esta temática 

desperta intensas curiosidades sobre como, de fato, estas políticas são executadas na prática 

e como são promovidas nas escolas ou em ambientes específicos para tal atividade. 
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RESUMO 

Este artigo é fruto das vivências de formação docente e das experiências formativas 

desenvolvidas durante o Programa Residência Pedagógicas (PPRP), subprojeto Biologia, 

com grupos de estudantes e gestores escolares de escolas estaduais do município de 

Diamantina-MG. Para isso, utilizou-se o Relatório entregue ao final da Residência, esse 

documento será utilizado como fonte documental, e traz relatos sobre a trajetória de uma 

graduanda do curso em Licenciatura em Ciências Biológicas da UFVJM. Tem um caráter 

qualitativo, documental e bibliográfico, utilizando-se os relatórios produzidos na 

Residência Pedagógica, além dos documentos norteadores ao ajuste educacional no 

período pandêmico, tais como o REANP (Regime Especial de Atividade Não Presencial). 

Durante esse processo formativo, reafirmaram-se relevantes os percursos formativos 

adotados e adequados às necessidades educacionais no período pandêmico, de todos os 

envolvidos, desde os residentes, até os preceptores e estudantes. Esse processo formativo, 

em especial, os relacionados ao uso das Tecnologias adequadas ao ensino remoto 

emergencial, se mostram eficientes e necessárias ao processo de aquisição de 

conhecimento, e no processo de formação docente na PRP para atender essas demandas do 

Ensino Remoto Pandêmico. O objetivo geral foi examinar como o processo de formação 

realizado durante a PPRP, subprojeto Biologia, contribuiu positivamente no processo de 

desenvolvimento de inserção profissional docente na Licenciatura.  

Palavras-Chave: Residência Pedagógica. Relato de experiência. Ensino remoto.  

 

ABSTRACT 

The abstract must be written in Portuguese, justified, without paragraph indentation, 

spacing 1.15, font Time New Roman, font 12. In this section, the author must present a 

summary of the article containing the following rhetorical units: i) Presentation of the 

theme discussed in the article, as well as the research problem to be investigated; ii) 

Research/study objectives; iii) Theoretical framework used for the discussion; iv) 

Description of the methodology used in the work; v) Presentation and discussion of results. 
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Jequitinhonha e Mucuri. Departamentos de Ciências Biológicas. E-mail: graciene.maria@ufvjm.edu.br.  
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Keywords: Scientific Article. Preparation of the summary. Guidance for writing the 

abstract. 

INTRODUÇÃO 

Esse artigo é fruto das vivências e experiências de uma discente, baseado no 

relato de experiência enquanto residente, em escolas estaduais de ensino básico do 

município de Diamantina (MG), presentes no Relatório de Residência. Além disso, foi 

realizada uma consulta a artigos acadêmicos, por relevância, na plataforma “google 

acadêmico”, tendo como base os trabalhos relacionados ao Programa de Residência 

Pedagógica (PRP) e PRP da UFVJM, e foram utilizados para a concretização desse 

artigo e, serão detalhados na metodologia.  

O Programa PPRP abrange ações que integram à Política Nacional de Formação de 

Professores e tem por objetivo contribuir para o processo formativo dos discentes nos 

cursos de licenciatura, promovendo a imersão dos licenciados nas escolas de educação 

básica. Os objetivos do PPRP, a saber: a) Incentivar a formação de docentes em nível 

superior para a educação básica, conduzindo o licenciando a exercitar de forma ativa a 

relação entre teoria e prática profissional docente; b) Promover a adequação dos currículos 

e propostas pedagógicas dos cursos de licenciatura às orientações da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC); c) Fortalecer e ampliar a relação entre as Instituições de 

Ensino Superior (IES) e as escolas públicas de educação básica para a formação inicial de 

professores da educação básica; d) Fortalecer o papel das redes de ensino na formação de 

futuros professores.   

Na UFVJM, a implantação do PPRP foi em 2018, após a aprovação através de 

Edital Público Nacional, capacita para a imersão em estágios nas escolas públicas e 

contempla entre outras atividades: regência em sala de aula, e intervenção pedagógica, 

essas, excepcionalmente, de forma remota para realizar as regras do isolamento social 

devido a pandemia. O programa da PPRP da UFVJM é composto por 144 bolsistas de oito 

cursos de licenciaturas, distribuídos em 11 escolas-campo localizadas em Diamantina, uma 

em Teófilo Otoni e uma no município de Itamarandiba. Nas escolas-campo, 18 professores 

atuam como preceptores.   

No ensino das escolas públicas, foi estabelecido o programa REANP (Regime 

Especial Atividade Não Presencial), por meio da resolução nº 4310/2020 da Secretaria de 
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Estado de Educação (SEE-MG) como instrumento do ensino remoto em Minas Gerais.  

As seções que compõem esse artigo têm como fundamentos a exposição de fatos 

que constam no relatório final da Residência, e documentos oficiais, relacionados à 

adequação educacional necessária no contexto de pandemia do COVID-19.  Na revisão da 

literatur, onde por meio de consultas feitas às plataformas acadêmicas que contemplam por 

meio de categorias de relevâncias em citações a temática envolvida nesse estudo que 

constam em programas e documentos norteadores do contexto da pandemia.  Na seção 

metodológica, do relato de experiência, justifica a importância das análises e exploração 

que os documentos desse período, principalmente, nesse contexto de pandemia, referentes 

às adaptações ao ensino remoto.  Na seção resultado e discussão, os documentos que são 

utilizados no contexto da pandemia serão explanados, expondo os pontos que se conectam 

as ideias referentes às questões relativas ao ensino e suas estratégias, para dimensionar os 

procedimentos que cumpram o determinado, que concernem às exigências educacionais 

vigentes na pandemia, e para o Programa PRP. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O Programa Residência Pedagógica, foi instituído pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de  Pessoal  de  Nível  Superior (CAPES), em março de 2018, com a 

publicação do Edital 6/2018, e compõe a Política  Nacional  de  Formação  de  Professores  

da  Educação Básica, voltados para as Instituições de Ensino Superior que possuam cursos 

de Licenciatura. O objetivo é “implementação  de  projetos  inovadores  que  estimulem  

articulação  entre teoria e prática nos cursos de licenciatura, conduzidos em parceria com 

as redes públicas de educação básica” (CAPES, 2018, p. 1). 

No levantamento bibliografia inicial, foi possível encontrar o uso das seguintes 

expressões: como residência educacional, residência docente e imersão docente, aplicando-

se tanto à formação continuada quanto à formação inicial de professores (FARIA; DINIZ-

PEREIRA, 2019). 
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Nesse contexto, a Resolução n.4.310/2020 traz importantes orientações para 

suporte aos estudantes e recursos viabilizados pela SEE/MG:  a) PETs (Plano de Ensino 

Tutorado), que são ações educacionais para o período remoto;  b) aplicativo conexão 

escola- esse promove interação entre professor e aluno; programa; c)  Se Liga na 

Educação (exibido pela Rede Minas);  d) Estude em Casa, site disponibilizado pela 

(Secretaria de Educação) SEE-MG. A partir dessa Resolução, o Subprojeto da Biologia, 

vinculado à Residência Pedagógia da UFVJM, organizou uma série de ações formativas, 

tendo como foco o atendimento das demandas educacionais das escolas parceiras, dos 

estudos, e dos residentes, durante esse período remoto (COSTA; DA SILVA, 2021; 

CUNHA ET. AL, 2022) . 

Conforme apontou Behar (2020), considerando o período de distanciamento de 

prevenção ao COVID-19 que estamos vivendo é importante esclarecer alguns termos 

importantes, dizendo não serem condizentes os conceitos de Ensino Remoto e Educação a 

Distância, esclarece que: 

O termo “remoto” significa distante no espaço e se refere a um distanciamento 

geográfico. O ensino é considerado remoto porque os professores e alunos estão 

impedidos por decreto de frequentarem instituições educacionais para evitar a 

disseminação do vírus. A Educação a Distância é uma modalidade educacional 

na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem 

ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. 

(BEHAR, 2020 p. 2, 3, APUD ASSUNÇÃO ET. AL.2022). 

 

Além de impor novas rotinas de trabalho a qual passa a usar fortemente os meios 

tecnológicos, onde o campo da educação teve que se reinventar, buscar conhecimento e 

domínio para saber trabalhar com essa nova forma de ensino e aprendizagem. Para que 

ocorresse o desenvolvimento das atividades não presenciais, foi ofertado aos estudantes 

os Planos de Estudo Tutorado (PETs), que é uma apostila contendo várias atividades 

relativas às matérias em que os estudantes deverão estudar no ano letivo. Conforme o 

artigo 12 da Resolução 4312/2020 da Secretaria de Estado de Educação de Minas 

Gerais: 

Compete ao estudante, se maior de idade, ou sob a supervisão de responsável, 

se menor de idade, realizar o PET de todos os componentes curriculares e 

devolvê-lo na primeira semana subsequente ao final do mês em que receber as 

atividades da unidade escolar ou conforme logística estabelecida pelo Gestor 

Escolar, respeitada as especificidades da realidade local (RESOLUÇÃO 

4312/2020, ARTIGO 12, p. 2). 
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Segundo Rego (2020, p.5), “metas e objetivos foram sendo substituídos por novas 

demandas e novas competências têm sido exigidas de todos”, sendo que tudo aquilo que 

foi planejado no ano de 2020 pelos docentes repentinamente teve de ser repensado e 

reconstruído, com a necessidade de inovação e engajamento dos alunos nos estudos. 

Todos esses ocorridos levam a mudanças do que era considerado tradicional para 

adaptação do novo normal com o uso das tecnologias educacionais adequadas ao ensino 

remoto emergencial. 

As metodologias a serem aplicadas são de suma importância, para que de fato seja 

alcançado o princípio da aprendizagem. Percebe-se que o trabalho colaborativo, a 

empatia, as inovações, os feedbacks, como também os desafios, são essenciais para que as 

inovações ocorram de maneira satisfatória e produtiva no processo de ensino e 

aprendizagem (REGO et al., 2020 APUD ASSUNÇÃO ET. AL.2022). 

As ferramentas digitais acabam sendo primordiais para promover o acesso ao 

ensino. No período de ensino remoto os desafios e dificuldades com o acesso à tecnologia 

são muitos, como também ao considerarmos o seu uso no campo escolar da educação 

básica no ensino presencial,  

Quando refletimos não apenas nas inovações que percebemos através das 

tecnologias, mas de que forma elas podem se efetivar como oportunidades de 

recursos em especial na educação básica da rede pública de ensino, sem dúvida 

nos deparamos com diversos desafios, como, por exemplo, os desafios 

estruturais, como custos encarecidos para implantação de internet nas escolas, 

aquisição de computadores e outros materiais para utilização eficaz destas 

tecnologias. (GUERREIRO E BATTINI, 2014 p. 3 APUD ASSUNÇÃO ET. 

AL.2022) 

 

A adequação nas escolas campo da Residência Pedagógica – Subprojeto Biologia, 

se deu em especial, pela preocupação em acompanhar, e dar subsídios para junto com os 

gestores escolares e preceptores, em lidar com a situação educacional excepcional no 

ensino remoto e cumprir os protocolos da saúde, bem como manter o calendário escolar 

em dia, diante de todos os desafios, tecnológicos, sociais e educacionais (APUD 

ASSUNÇÃO ET. AL.2022). 

 

METODOLOGIA  

Inicialmente o foco estava em compreender como os processos formativos 

desenvolvidos ao longo do Programa PRP do curso de Licenciatura em Ciências 
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Biológicas, contribuíram para a sua formação profissional e na construção da  formação 

docente, da perspectiva de uma discente residente participante do subprojeto 

Biologia/UFVJM. 

Para a realização do levantamento inicial para o marco teórico, realizou-se uma 

busca no Google Acadêmico, considerando os descritores “residência pedagógica 

biologia UFVJM”, que deveria estar presentes em artigos publicados. Os resultados 

obtidos foram passíveis de filtros por meio de uma leitura dos títulos, resumos e, 

posteriormente, de todo o texto, considerando os que foram publicados, utilizando a 

classificação por “Relevância”, ou seja, os mais citados, considerando o período a partir 

de 2018. (BORGES ET.AL. 2021).  Na base de dados do Google Acadêmico, para o 

descritor, “residência pedagógica biologia UFVJM”, foram encontradas 14 ocorrências de 

artigos escritos em língua portuguesa. Desses, selecionamos os 5 (cinco) primeiros, na 

classificação “relevância”. 

 Na análise documental qualitativa do Relatório de Residência, foram selecionados, 

trechos dos relatos de experiência da discente residente, são apontados no texto, e foram 

produzidos ao longo participação da discente no PRP, tais como as observações, os 

“prints” das telas das aulas dialógicas on-line, análises dos programas norteadores do 

contexto da pandemia; observação da utilização das plataformas utilizadas para as aulas 

remotas, dentre outros (CELLARD, 2008). Relatos de experiência, na perspectiva da 

pesquisa ação, por meio de observações, se configuram como um importante instrumento 

de coleta de dados, isto é, toma a construção do Relato de Experiência como ponto 

fundante na sua fundamentação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A formação dos residentes por participações on-line em palestras, oficinas e grupos 

de estudos vivenciados na PRP (Residência Pedagógica) no período remoto, possibilitaram 

o contato e aprendizagem das plataformas que contribuem para o melhor engajamento dos 

residentes para as atividades necessárias aos conteúdos que deverão praticar em regências, 

o que os preparam para cumprir as competências e habilidades previstas nos currículos da 

educação, Mendes (2019) destaca, que  com  a  diversidade  de  ferramentas  de  
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videoconferência  torna-se cada vez mais fácil criar eventos que promovam a interação 

entre estudantes e professores.  

Para o preparo nas oficinas, Silva & Lima (2020), aponta apara a importância de 

ferramentas como o “Padlet”, por apresentam características colaborativas, que 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.  

O acesso as TIC’s, para dar início aos procedimentos como residentes e após o 

agrupamento para que aplicassem as regências (auxiliando a professora preceptora) de 

acordo com as necessidades nas escolas concedentes do preparo, então, os preceptores, 

orientados pelos supervisores da PRP, possibilitaram as regências praticadas pelos 

residentes (REGO ET. AL, 2020; APUD ASSUNÇÃO ET. AL.2022) 

No primeiro momento formativo com os residentes da Licenciatura em Ciências 

Biológicas, da UFVJM, no programa da PRP, foi realizada a leitura coletiva do edital, após 

essa etapa, os residentes foram designados às escolas as quais fariam a imersão. 

Dividiu-se entre supervisores e preceptores da PRP os residentes, e também 

dividiu-se entre escolas, (em um total de 4 escolas), tais residentes (num total de 44), 

supervisores (num total de 2) e preceptores (num total de 4).  Nós residentes participamos 

de oficinas, palestras e congressos on-line para dar suporte à preparação para um período 

de atividades no Ensino Remoto. Em especial, a formação com relação às TIC´s 

(Tecnologia de informação cientifica) se tornaram essenciais nesse processo (REGO ET. 

AL, 2020; APUD ASSUNÇÃO ET. AL.2022). 

Os residentes participaram de oficinas, palestras e congressos on-line onde 

receberam suporte à preparação para um período de atividades no Ensino Remoto e para 

formação na profissionalização docente. Enquanto análise do programa REANP se 

concretizava. Conforme as principais tarefas realizadas, percebia-se o êxito. No que tange 

os processos de familiarização com os procedimentos que dimensionam aos objetivos da 

PRP e do REANP, a formação profissional aos residentes que alia teoria e prática. 

Adicionando-se ao quesito formação profissional aos graduandos em licenciaturas, na PRP, 

concerne de forma essencial o agregar em conhecimento das TIC’s (Tecnologia de 

informação cientifica), que para esse contexto da pandemia, se tornaram ainda mais 

essenciais (REGO ET. AL, 2020; APUD ASSUNÇÃO ET. AL.2022).  
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Por intermédio às análises ao processo de ensino durante a realização das aulas 

remotas, observaram-se, professoras e professores que utilizam algumas ferramentas 

digitais essenciais, como os jogos educativos com auxílio em plataformas, tais como 

Quizzes®; Kahoot®; o PADLET®; o Mentimenter®, por exemplo, são empresas de 

softwares que propiciam suas tecnologias que foram um primórdio para lecionar no 

contexto de pandemia do COVID-19 (REGO ET. AL, 2020; APUD ASSUNÇÃO ET. 

AL.2022).  

Para a concretização à imersão nas atividades das aulas remotas utilizou-se a 

plataforma Google Meet®, compartilhando o link de acesso para a aula, no horário e cada 

pessoa acessando a internet diretamente do seu lar. A metodologia utilizada em aula 

constou dos três momentos pedagógicos, que trazem no primeiro momento a 

problematização inicial, para avalição diagnóstica conceitual sobre os conteúdos aos quais 

nesse plano correspondeu os: Sistema Endócrino, Glândulas; Hormônios; Origem dos 

hormônios; Função dos alguns hormônios; Relação do sistema endócrino e outros 

sistemas; Doenças endócrinas, plano de aula preparado pelas residentes A e B, o que 

tornou um dos principais documentos a serem analisados nesse relato, tais considerações 

apoiaram-se nas análises documentais em processos e observações.  

No segundo momento, esse para que haja a organização do conhecimento, serão 

projetados por meio da plataforma Google Meet o PowePRPoint com aula expositiva 

dialogada, onde serão explicados os conceitos, funções e definições a respeito do sistema 

endócrino.  

Os slides que no PowePRPoint®, são utilizados para o preparo de aulas expositivas 

e denotam uma excelente ferramenta para os graduandos e demais profissionais, 

prepararem as regências e demais conteúdos, para a   etapa da educação Básica nas quais 

desenvolveu-se atividades, ressalta-se a regência ao 8º ano, com estudantes com faixa 

etária de 16 a 17anos, onde serão descritas nesse relato. Desenvolveu as atividades em 

escolas estaduais do município de Diamantina.  

No terceiro momento, para a aplicação do conhecimento, será aplicada bingo onde 

os estudantes demonstrarão seus entendimentos sobre os conhecimentos agregados pós 

aula expositiva dialogada. 

Imagem 1: Aula sobre o sistema endócrino aplicada ao 8º ano 
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Fonte: Própria (2022) 

 

As regências cumprem requisitos dos documentos da BNCC (Base Nacional 

Comum Curricular) e Currículo Referencial de Minas Gerais (CRMG); que trazem em 

suas competências consoantes aos estudantes: as habilidades em, reconhecer as estruturas 

do sistema endócrino e identificar sua importância na regulação das atividades vitais de 

nosso organismo. (EF08CI08) Analisar e explicar as transformações que ocorrem na 

puberdade considerando a atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso. 

Com o auxílio do Programa de Estudo Tutorado (PET) houve a possibilidade em 

analisar ao desenvolvimento, por meio dos documentos do relato. Os estudantes durante 

atividades em regências realizadas por intervenções dos residentes tiraram dúvidas e 

interagiram de forma positiva, em que há verdade constando em análise documental da 

avalição formativa em aplicação pós-regência. E nesse contexto documental nota-se que a 

dicotomia PRP/REANP formou uma parceria de sucesso aos processos de ensino não 

presencial. 

 Ao observar as aulas remotas do 8º ano, observam-se os objetivos da PRP sendo 

sanados e notoriamente a formação dos residentes se concretizando. Percebe-se que, as 

oportunidades de interação utilizando as ferramentas TIC’s, desenvolvem e integram a 

comunidade acadêmica aos processos metodológicos nas escolas de ensino básico 

estaduais no município de Diamantina/MG. Nota-se isso com a massiva participação pelo 

Google Meet®, dos estudantes que tem condições em utilizar as tecnologias para esses 

fins. Alguns alunos não se intimidam ao ligar a câmera, outros não gostam aparecer e 

preferem mais falar e participar com a câmera desligada, outros utilizam mais o Chat®, e 

se expressam de forma singular. A inserção das TICs -Tecnologias de Informação e 

Comunicações- na educação pode ser uma importante ferramenta para a melhoria do 
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processo de ensino-aprendizagem. Essas tecnologias podem gerar resultados positivos ou 

negativos, dependendo de como elas sejam utilizadas. Entretanto, toda a técnica nova só é 

utilizada com desenvoltura e naturalidade no fim de um longo processo de apropriação. 

(LEITE E RIBEIRO, 2012, p.175)- (BEZERRA, 2021). 

 

CONCLUSÕES 

A Residência pedagógica, mesmo no período de Ensino Remoto, contribuiu de maneira 

positiva e, incentivou à imersão na educação básica, bem como no nosso processo 

formativo do Curso de Licenciatura em Ciências Biológica, no tocante à imersão na 

educação básica. Bem como, contribuiu significativamente na promoção da adequação dos 

currículos e propostas pedagógicas e às orientações da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) (APUD ASSUNÇÃO ET. AL.2022). 

Ao resgatar o problema do trabalho, nesse artigo, para observar se a demanda na 

tentativa em compreender como os participantes desse contexto pandêmico recepcionaram 

as estratégias e processos estabelecidos por programas como o REANP (Regime Especial 

de Atividade Não Presencial), utilizados para cumprir a carga horária obrigatória no 

sistema educacional no contexto da pandemia, nota-se que os estudantes ao qual o acesso e 

as possibilidades dos responsáveis em transitar com as atividades que os estabelecimentos 

de ensino faziam a impressão para findar com o problema em questão, obtiveram respostas 

positivas.  

Observamos que os Programas da PRP e do REANP formaram a parceria com bons 

resultados para o quesito ensino não presencial, uma vez que foi necessário adequar o PRP 

às demandas e exigências legais no contexto do Ensino Remoto Emergencial na pandemia.  

A sugestão para as questões futuras ficam na perspectiva de formação continuada às 

TIC’s aos profissionais da educação, pois há sempre investimentos proveitosos nessa área. 

Avanços decorrentes das tecnologias da informação e comunicação passaram a compor 

uma sociedade da informação, sendo utilizadas pelas pessoas em seus contextos político e 

socioeconômicos, dando origem a uma nova comunidade local e global (GOUVEIA apud 

LOPES et al. 2020). 
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DESENHO DE COMPONENTE CURRICULAR PARA EDUCAÇÃO FISCAL E 

FINANCEIRA NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO 
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RESUMO 

As mudanças colocadas pela Base Nacional Curricular Comum, direcionadas a uma 

formação por competências, estão alinhadas com os Objetivos para o Desenvolvimento 

Sustentável da Agenda 2030. No entanto, existe um grande desafio quando se trata de 

educação financeira, devido a formação acadêmica dos professores da Educação Básica. 

Assim, o objetivo desta pesquisa foi desenvolver um componente curricular de educação 

fiscal e financeira voltado aos alunos do Ensino Médio Integrado. O componente curricular 

elaborado é composto por conteúdos programáticos, objetivos de aprendizagem e estratégias 

de ensino e aprendizagem. 

Palavras-chave: Finanças. Educação para a Cidadania. Estratégias de Aprendizagem.  

 

ABSTRACT 

The changes introduced by the Common National Curriculum Base, aimed at training 

through competences, are in line with the Sustainable Development Goals of the 2030 

Agenda. However, there is a great challenge when it comes to financial education, due to the 

academic training of teachers in high school. Thus, the objective of this research was to 

develop a curricular component of fiscal and financial education aimed at Integrated High 

School students. The curricular component elaborated comprises syllabus, learning 

objectives and teaching and learning strategies. 

Keywords: Finance. Citizenship Education. Learning Strategies. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente pode-se observar várias iniciativas nas redes sociais (principalmente no 

Youtube) sobre educação financeira. O público-alvo dos divulgadores vai desde quem tem 

dificuldades em poupar uma parte de sua renda até quem quer montar uma carteira de ações. 

No entanto, como educação financeira não é um tema simplista, os divulgadores nas 
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redes sociais procuram utilizar estratégias de marketing que visam atrair seu respectivo 

público-alvo, construir uma relação de confiança com este e, após isso, vender algum 

produto mais especializado que permita que o cidadão consiga tomar suas próprias decisões 

sobre controle de finanças pessoais e investimentos. 

Esse movimento social não cria uma inclusão para todos, pois algumas pessoas não 

têm capacidade financeira para aquisição de cursos. Logo, estas têm apenas acesso ao 

conhecimento teórico e superficial. 

Como entende-se que toda instituição de ensino pública tem uma responsabilidade 

social prioritariamente aos cidadãos mais vulneráveis; promover ambientes para educação 

financeira e fiscal pode contribuir com a formação integral dos estudantes de forma alinhada 

ao objetivo 4 (Educação de Qualidade) da Agenda 2030 (UNESCO, 2017). 

Como o objeto desta pesquisa está relacionado ao Ensino Médio Integrado, devido 

ao contexto ambiental no qual os autores estão envolvidos, cabe esclarecer que esta 

modalidade de formação contempla três sentidos: (i) o sentido da omnilateralidade, que 

considera a formação “com base na integração de todas as dimensões da vida no processo 

formativo”; (ii) o sentido da integração, que considera a indissociabilidade entre Educação 

Profissional e Educação Básica; e (iii) “a integração entre conhecimentos gerais e 

conhecimentos específicos, como totalidade” (RAMOS, 2008). 

Desta forma, o objetivo desta pesquisa foi desenvolver um componente curricular de 

educação fiscal e financeira, voltado aos estudantes do Ensino Médio Integrado, e visando-

se o alinhamento entre a BNCC, a ODS 4 da UNESCO e o sentido de Formação Integral. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

No item 4.4, do Objetivo 4 da Agenda 2030 (AGENDA 2030, 2020), apresenta-se:  

Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham 

habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para 

emprego, trabalho decente e empreendedorismo. 

De acordo com a BNCC (2018), a palavra “competência” é definida como a 

mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver problemas 

complexos da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. 
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É previsto, para o Ensino Fundamental, o desenvolvimento de habilidades para 

calcular porcentagens, proporcionalidades, utilização de calculadora e utilização de 

tecnologias digitais em contextos de educação financeira. Também há menção de uma série 

de conhecimentos e habilidades a serem trabalhados com Matemática Financeira no Ensino 

Médio (BNCC, 2018). 

Para que qualquer cidadão consiga atuar de forma significativa na sociedade, o 

desenvolvimento de competências em relação ao funcionamento básico das finanças 

públicas é fundamental. De acordo com a Receita Federal (2020),  

A Educação Fiscal é compreendida como um importante instrumento de 

conscientização da sociedade sobre os seus direitos e deveres fiscais. O 

conhecimento da tributação possibilita o fomento da cidadania, proporcionando o 

aprendizado sobre a função social do tributo, como forma de redistribuição da 

renda nacional e elemento de justiça social. Dessa maneira, o cidadão é capaz de 

participar do processo de arrecadação, aplicação e fiscalização do dinheiro 

público. 

Em 2018, o Brasil participou da avaliação PISA em letramento financeiro. Essa 

avaliação classifica a proficiência dos avaliados em 5 níveis, onde os que são avaliados com 

nível 2, ou acima, são considerados alfabetizados. 

Essa avaliação apontou que 43,6% dos estudantes brasileiros são analfabetos 

financeiros, ou seja, quase metade dos estudantes foram classificados abaixo do nível 2. Essa 

porcentagem está entre as maiores entre todos os países. Por outro lado, cerca de 1,9% foram 

classificados no nível 5 – que está entre as menores porcentagens de “performance 

superiores” entre todos os países participantes (OECD, 2020, p. 17). 

Os atuais estudantes do Ensino Médio podem ser classificados como Nativos 

Digitais. Para Prensky (2001), os nativos digitais são acostumados a aprender rápido, fazem 

conexões randômicas, processam visualmente a informação dinâmica e aprendem através de 

atividades baseadas em jogos. 

Assim, a educação financeira e fiscal pode ser realizada utilizando-se estratégias de 

ensino e aprendizagem que sejam centradas nas particularidades da geração atual. 

A aprendizagem baseada em problemas é um método de ensino que expõe o 

estudante em uma constante interação com problemas do mundo real e, por meio da 
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resolução desses problemas, o estudante adquire o conhecimento desejado. Essa abordagem 

proporciona ao estudante a autonomia de aprendizagem e o trabalho em equipe. Na Figura 

1 apresenta-se um esquema geral de sua aplicação. 

 

Figura 1: Comparação entre o processo de ensino tradicional e a aprendizagem baseada em 
problemas 

 
Fonte: KURT (2020) 

Cyrino e Toralles-Pereira (2004, p. 783) explicam que, 

[...] um problema é apresentado a um grupo de alunos por um professor tutor. Este 

problema, discutido em grupo, deve incentivar o levantamento de hipóteses para 

explicá-lo. A partir daí, objetivos serão traçados para melhor estudá-lo; pesquisas 

e estudos serão propostos e nova discussão em grupo será feita para síntese e 

aplicação do novo conhecimento. O trabalho pode ocorrer de forma individual 

(cada aluno), mas também incentiva o trabalho em grupo como produto das 

atividades individuais. O grupo de tutoria constitui um fórum de discussão, 

apresentando-se como um laboratório que possibilita uma aprendizagem sobre a 

interação humana, constituindo-se numa oportunidade para aprender a ouvir, a 

receber e assimilar críticas. 

O ensino por investigação é um método de ensino que tem como objetivo desenvolver 

atitudes investigativas, raciocínio e autonomia nos estudantes. Dessa maneira, essa 

abordagem estimula planejamento, desenvolvimento de soluções, explicações baseadas em 

evidências e comunicação. Nesse ambiente os estudantes desenvolvem habilidades 
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necessárias para uma postura crítica e reflexiva sobre os problemas (DEBOER, 2006). Na 

Figura 2 apresenta-se um esquema geral de sua aplicação. 

 

Figura 2: Características do Ensino por Investigação 

 
Fonte: LOTTER; HARWOOD; BONNER (2006) 

Pode-se perceber que os dois métodos apresentados possuem algumas características 

semelhantes, onde a principal é o envolvimento de um problema para o início da construção 

do conhecimento do estudante. De acordo com Carvalho (2013, p. 2):  

[...] Ao fazer uma questão, ao propor um problema, o professor passa a tarefa de 

raciocinar para o aluno e sua ação não é mais de expor, mas de orientar e 

encaminhar as reflexões dos estudantes na construção do novo conhecimento. 

E para Azevedo (2004, p. 22):  

Utilizar atividades investigativas como ponto de partida para desenvolver a 

compreensão de conceitos é uma forma de levar o aluno a participar de seu 

processo de aprendizagem, sair de uma postura passiva e começar a perceber e 

agir sobre o seu objeto de estudo, relacionando o objeto com acontecimentos e 

buscando as causas dessa relação, procurando, portanto, uma explicação causal 

para o resultado de suas ações e/ou interações.  
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No desenho de ambientes de aprendizagem, a definição de objetivos de 

aprendizagem é uma das primeiras etapas do processo. A taxonomia de Bloom é uma 

estrutura ou conjunto de modelos hierárquicos que são utilizados para classificar objetivos 

educacionais. 

O Quadro 1, de acordo com Ferraz e Belhot (2010), deve ser utilizado com o intuito 

de melhor estruturar os objetivos educacionais, ao mesmo tempo em que auxilia os 

educadores na melhor elaboração do planejamento e na escolha adequada de estratégias e 

tecnologias educacionais. 

Quadro 1: Estrutura do processo cognitivo na taxonomia de Bloom 

1. Lembrar: Relacionado a reconhecer e reproduzir ideias e conteúdos. Reconhecer requer distinguir e 

selecionar uma determinada informação e reproduzir ou recordar está mais relacionado à busca por uma 

informação relevante memorizada. Representado pelos seguintes verbos no gerúndio: Reconhecendo e 

Reproduzindo. 

2. Entender: Relacionado a estabelecer uma conexão entre o novo e o conhecimento previamente adquirido. 

A informação é entendida quando o aprendiz consegue reproduzi-la com suas “próprias palavras”. 

Representado pelos seguintes verbos no gerúndio: Interpretando, Exemplificando, Classificando, 

Resumindo, Inferindo, Comparando e Explicando.  

3. Aplicar: Relacionado a executar ou usar um procedimento numa situação específica e pode também 

abordar a aplicação de um conhecimento numa situação nova. Representado pelos seguintes verbos no 

gerúndio: Executando e Implementando.  

4. Analisar: Relacionado a dividir a informação em partes relevantes e irrelevantes, importantes e menos 

importantes e entender a inter-relação existente entre as partes. Representado pelos seguintes verbos no 

gerúndio: Diferenciando, Organizando, Atribuindo e Concluindo.  

5. Avaliar: Relacionado a realizar julgamentos baseados em critérios e padrões qualitativos e quantitativos 

ou de eficiência e eficácia. Representado pelos seguintes verbos no gerúndio: Checando e Criticando.  

6. Criar: Significa colocar elementos junto com o objetivo de criar uma nova visão, uma nova solução, 

estrutura ou modelo utilizando conhecimentos e habilidades previamente adquiridos. Envolve o 

desenvolvimento de ideias novas e originais, produtos e métodos por meio da percepção da 

interdisciplinaridade e da interdependência de conceitos. Representado pelos seguintes verbos no gerúndio: 

Generalizando, Planejando e Produzindo 

Fonte: Ferraz & Belhot (2010) 

De acordo com Ferraz e Belhot (2010, p. 422) as vantagens de utilizar uma taxonomia 

no contexto educacional são:  

 Oferecer a base para o desenvolvimento de instrumentos de avaliação e utilização 

de estratégias diferenciadas para facilitar, avaliar e estimular o desempenho dos 

alunos em diferentes níveis de aquisição de conhecimento; e 

 Estimular os educadores a auxiliarem seus discentes, de forma estruturada e 

consciente, a adquirirem competências específicas a partir da percepção da 

necessidade de dominar habilidades mais simples (fatos) para, posteriormente, 

dominar as mais complexas (conceitos).  
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METODOLOGIA  

Tendo em vista o caráter de elaboração de um artefato educacional, foi utilizada uma 

abordagem qualitativa para a pesquisa onde as seguintes etapas foram realizadas: 

1. Investigação na literatura, em cursos disponíveis e no Youtube sobre educação fiscal 

e educação financeira visando-se reunir um conjunto de conteúdos programáticos 

que estejam em consonância com as competências que se espera desenvolver no 

ensino médio de acordo com a BNCC. 

2. Elaboração dos objetivos de aprendizagem de acordo com a Taxonomia de Bloom 

(FERRAZ; BELHOT, 2010). 

3. Elaboração das estratégias de ensino-aprendizagem e avaliação a partir do Ensino 

por Investigação (DEBOER, 2006; CARVALHO, 2013; AZEVEDO, 2004) e da 

Aprendizagem Baseada em Problemas (MASETTO, 2004; CYRINO; TORALLES-

PEREIRA, 2004). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Através dos cursos experimentados e analisados pelos pesquisadores (ESCOLA 

VIRTUAL DO GOVERNO, 2020; VIDA E DINHEIRO, 2020), os conteúdos programáticos 

foram elaborados conforme abaixo. 

 Conteúdos programáticos: Consumo consciente. Planejamento das finanças e do 

orçamento familiar. Aversão à perda e aversão ao risco. Federalismo. Bens públicos: 

espaço público, serviços públicos. O que é mercado, o que é economia, governo, 

tributos. Fatores macroeconômicos. Equilíbrio fiscal: Déficit e dívida, superávit, 

orçamento público. 

Utilizando a taxonomia de Bloom e com base nos conteúdos programáticos 

elaborados, os objetivos de aprendizagem foram formulados com o intuito de dar clareza 

sobre quais competências devem ser mobilizadas e avaliadas. 

Os objetivos de aprendizagem idealizados foram: 
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1. Criar projeto de consumo consciente em sua residência; classificando, analisando e 

avaliando os modelos pré-existentes e idealizando um novo modelo adaptável a seu 

atual contexto. 

2. Criar planejamento de finanças e orçamento familiar; recordando, interpretando e 

implementando conceitos de receitas, despesas, investimentos. 

3. Analisar e Avaliar o que é mercado, economia, governo, tributos; descrevendo, 

resumindo, desenvolvendo e organizando os seus conceitos na realização de estudos 

de casos jornalísticos. 

4. Analisar e Avaliar espaços e serviços públicos; reconhecendo, criticando e 

propondo políticas públicas para o governo local. 

5. Analisar e Avaliar conceitos de déficit e superávit, dívida pública e orçamento 

público; reconhecendo, interpretando, diferenciando e criticando os seus conceitos 

na realização de estudos de casos jornalísticos. 

Cada objetivo foi iniciado com um verbo relacionado ao processo cognitivo a ser 

mobilizado de acordo com a taxonomia de Bloom e também foram utilizados verbos no 

gerúndio para definir ações que são esperadas para a conclusão dos objetivos, bem como 

deixar evidente o “quê” e “como” avaliar. 

O primeiro objetivo busca oferecer uma reflexão ativa por parte dos estudantes sobre 

o consumo consciente em sua própria residência. Para a conclusão deste objetivo é 

necessário que ele analise as atitudes que são tomadas em sua casa, e classifique-as de acordo 

com o seu conhecimento, a partir disso ele deve agir conforme o que foi analisado e idealizar 

uma nova estrutura de atitudes que serão tomadas. 

Em seguida, o segundo objetivo trata-se de planejamento de finanças e orçamento 

familiar. A conclusão e avaliação desse objetivo se dará pela performance do estudante em 

recordar e interpretar os conceitos de receitas, despesas e investimento, assim como o seu 

desempenho na aplicação desses conceitos em um planejamento de finanças e orçamento 

familiar de sua autoria. 

O terceiro objetivo e o quinto objetivo visa incluir o estudante no debate público 

sobre economia política. Para que a conclusão e a avaliação sejam efetuadas o estudante 

deverá realizar estudos de casos jornalísticos visando aprimorar sua capacidade crítica e 

colaborar no debate público. 
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O quarto objetivo visa sensibilizar o estudante para um olhar crítico à sua realidade 

local. A conclusão e a avaliação desse objetivo se dará a partir do estudo dos espaços e 

serviços públicos e a proposta de novas políticas visando a maximização do bem-estar da 

população. 

A partir disso, duas estratégias de ensino e aprendizagem foram formuladas. Com 

base no método de aprendizagem baseada em problemas (MASETTO, 2004; CYRINO; 

TORALLES-PEREIRA, 2004; LUMEN LEARNING, 2021; GENAREO; LYONS, 2015), 

a primeira estratégia foi idealizada, conforme apresentado no Quadro 2. 

Quadro 2: Primeira estratégia de ensino e aprendizagem 

1. Iniciação: Apresentar aos alunos a aplicação prática no mundo real do tópico que será abordado. 

2. Problematização inicial: Apresentar um problema sobre o tópico desejado, e dar início ao mesmo. 

3. Sistematização: Realizar uma atividade sobre o problema inicial, de preferência uma atividade prática, e 

orientar uma discussão dos alunos sobre essa atividade. Por fim, retomar os conceitos aprendidos com os 

alunos. 

4. Contextualização: Validar e analisar os protótipos que foram produzidos pelos alunos. 

5. Avaliação: Avaliar o conhecimento que os alunos adquiriram, analisando os resultados que eles 

alcançaram ao longo do processo de ensino e aprendizagem por meio de rubricas e/ou construção de 

portfólio. 
Fonte: Própria (2022) 

As etapas de “Iniciação” e “Problematização inicial” foram criadas levando em conta 

a característica de apresentar aos estudantes problemas realísticos e significativos, dessa 

forma incentivando a motivação intrínseca de cada estudante. 

A etapa de “Sistematização”, tem como propósito envolver os alunos em uma 

atividade que incite a resolução do problema inicialmente apresentado, através de propostas 

formuladas pelos alunos e discussões entre os mesmos, com o acompanhamento do 

professor. O Professor tem o papel de guiar os alunos de uma forma que a direção da 

aprendizagem dos alunos fique no controle deles mesmos. 

A “Contextualização” é a etapa em que os resultados, ou seja, os protótipos obtidos 

na sistematização são analisados e validados. Por fim, a última etapa “Avaliação”, como o 

próprio nome já sugere, é o momento em que o professor analisa os resultados que os alunos 

alcançaram durante o processo por meio de rubricas e/ou construção de portfólio, dessa 

forma evitando vieses classificatórios e de rankeamento. 
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A segunda estratégia teve como base as características do método de ensino por 

investigação (DEBOER, 2006; CARVALHO, 2013; AZEVEDO, 2004), conforme 

apresentado no Quadro 3. 

Quadro 3: Segunda estratégia de ensino e aprendizagem 

1. Orientação: Contextualizar e problematizar o assunto a ser investigado. 

2. Conceituação: Apresentar o problema e direcionar os alunos em uma discussão, com o objetivo de 

estimular a emissão de hipóteses envolvendo o problema. 

3. Investigação: Verificar as hipóteses, que poderão ocorrer por meio de um experimento, ou por consultas 

bibliográficas que os possibilitem coletar e analisar os dados com base em evidências. 

4. Conclusão: Comprovar e discutir as hipóteses para a finalização da atividade. 

5. Avaliação: Avaliar o conhecimento que os alunos adquiriram, analisando os resultados que eles 

alcançaram ao longo do processo de ensino e aprendizagem por meio de rubricas e/ou construção de 

portfólio. 

Fonte: Própria (2022) 

A primeira etapa dessa estratégia “Orientação” tem o intuito de atribuir perspectivas 

e um melhor sentido para o assunto a ser investigado, dessa forma facilitando o entendimento 

do aluno sobre a problematização desse assunto.  

Levando em conta a importância de um problema para o início da construção do 

conhecimento. A segunda etapa “Conceituação” se dá pela apresentação de um problema 

para os alunos e o direcionamento deles em uma discussão que levante hipóteses envolvendo 

o problema.  

A partir disso, a etapa seguinte “Investigação” trata-se da verificação das hipóteses 

feitas, por meio de um experimento e/ou por consultas bibliográficas, de modo que os dados 

coletados e analisados sejam baseados em evidências.  

No momento em que as hipóteses são discutidas e comprovadas, a etapa de 

“Conclusão” é atingida. Com isso, a etapa restante é a de "Avaliação", que é 

fundamentalmente a mesma da estratégia anterior. 

 

CONCLUSÕES 

Ao longo desta pesquisa buscou-se construir um artefato educacional que visa 

atender uma demanda pedagógica da educação para o século XXI. Para tanto, foi idealizado 

um componente curricular a partir do design de conteúdos programáticos, sendo eles usados 

como base para o desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem e com isso foram 

desenvolvidas estratégias de ensino e aprendizagem. 
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Com isso, gestores e docentes poderão dispor de um artefato pedagógico que possa 

ser utilizado para mobilizar a educação fiscal e financeira no Ensino Médio Integrado, 

corroborando-se para o fortalecimento da participação cidadã nos espaços públicos. 

Como trabalhos futuros, sugere-se a experimentação de projetos piloto visando-se 

quantificar o impacto do componente curricular na formação dos estudantes. 
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EDUCAÇÃO E PSICANÁLISE 

Cinara Miranda Chaves1 

 

RESUMO 

Este artigo busca estabelecer as possíveis relações entre a psicanálise e a educação, 

informando que, a relação que a educação preconiza e espera, do sujeito com seu objeto, é 

aquela que, pode-se dizer, foi inaugurada por Descartes num movimento que tem sido 

considerado igualmente inaugural da ciência moderna e que coloca o ato de pensar – metódico 

e racional – como única forma possível de verdade, mais precisamente, de conhecimento 

verdadeiro. Na perspectiva psicanalítica, o sujeito não pode ser pensado apenas como 

subjetividade/consciência, deve assim, ser visto como sujeito dividido entre essa forma de ser 

e outra que se organiza naquilo que Freud batizou com o nome de inconsciente e que tenta dar 

conta de outro tipo de saber que diz respeito a “conteúdos” que ficam excluídos, fora do alcance 

da consciência por serem impossíveis de serem pensados com as ferramentas da lógica pela 

qual construímos nossos raciocínios/discursos cotidianos. 

  

Palavras-Chaves: Pensamento. Verdade. Ferramentas. 
 

INTRODUÇÃO 

Segundo Freud ainda que conteúdos tenham sido excluídos da consciência, eles surgem 

em “fenômenos” – as formações do inconsciente, traz com isso para o interior do campo da 

educacional esse saber que não se sabe por entender que esta opera – mesmo sem se dar conta 

disso, mesmo que aferrada ao discurso científico – com esses dois tipos de saber: o que podemos 

chamar de conhecimento/episteme e o saber inconsciente. 

A concepção de Freud acerca da educação, coloca em paralelo duas dimensões da 

mesma – uma que se confunde com a ideia mesma de civilização e outra que diz respeito ao 

indivíduo – à maneira do que acontece entre o desenvolvimento da espécie e o do indivíduo. 

Para ele, a história de um reproduz a da outra. A educação consiste em fazer com que a criança 

torne a passar pela evolução que conduziu a humanidade à civilização, ela é processo de 

desenvolvimento e de maturação inscrito parcialmente no patrimônio genético da criança, o 

qual é produto da história da humanidade.  

                                                      
1 Mestranda em Educação pela Faculdade de Inhumas – FACMAIS, cinara.chaves@seduc.go.gov.br  
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No que concerne aos seus estudos relacionados ao papel da sexualidade na etiologia das 

neuroses, coloca em relevo o fato de que, o que é proibido é o pensamento e é essa proibição 

que resulta em recalque, é o núcleo da neurose e conclui que, o que é proibido é o pensamento 

e é essa proibição que resulta em recalque, é o núcleo da neurose. Essa mesma proibição, 

bloqueia a investigação científica: a interdição que pesa sobre o sexo também pesa sobre o 

pensamento, é no bojo desta questão, que se coloca a ética do respeito à verdade na qual Freud 

questiona a moral sexual de sua época e na qual surgem três aspectos que orientarão seu 

desenvolvimento para outra direção:  

Primeiro aspecto: ele constata que um dos impedimentos para que os médicos, ou seja, 

os adultos, aceitem sua teoria é que eles se esqueceram de sua própria infância e juventude, o 

que equivale a dizer que esqueceram sua sexualidade de antes de se tornarem adultos; 

Segundo aspecto: os pais, ou seja, os adultos, não querem “se rebaixar ao nível humano” 

diante de seus filhos, ou seja, não querem ter sua própria sexualidade exposta, pois “sabem” 

que isso implica expor sua castração; 

Terceiro aspecto: é por não se falar sobre sexualidade que se permanece no sintoma, ou 

seja, na medida em que a psicanálise se afirma como uma práxis que opera pela palavra, 

demonstrando que “o ser humano encontra na linguagem um equivalente ao ato”.  

A descoberta da sexualidade infantil que fez a questão avançar na medida em que a 

clínica evidenciou que o recalque recaía principalmente sobre alguns elementos da sexualidade, 

que Freud chamou de perversos por estarem fora do campo da genitalidade e, portanto, fora de 

uma suposta sexualidade adulta normal. 

A civilização e suas obras passam a ser entendidas como resultado das vicissitudes das 

pulsões, sendo que a sublimação seria uma das transformações possíveis das pulsões parciais 

responsável pelas obras mais elevadas da cultura. Sendo assim, haveria duas decorrências, duas 

vias possíveis para a educação: 1ª – levando em conta que a sexualidade humana pode se 

satisfazer em atividades socialmente valorizadas por não estar fixada a nenhum fim e nenhum 

objeto – seria a de deixar que as pulsões encontrassem um caminho aceitável socialmente; 

segunda, seria se precaver contra possíveis manifestações das tendências perversas e exercer 

uma repressão contra as mesmas.  

              Deste modo, como explicar a orientação quase sempre repressiva da educação?  

O que se constata – mais uma vez e sempre, na clínica – é que o desejo cresce com os obstáculos. 

Os obstáculos, as proibições, os tabus – dos quais o do incesto é o paradigma – em sua relação 
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com a insatisfação, dizem respeito à pressão que a cultura – enquanto constituída por leis que 

separa o homem da animalidade – exerce sobre as pulsões. Essas leis, Lacan as considera como 

sendo as da linguagem que efetuam uma barreira ao gozo, colocando-o como impossível. É 

porque o gozo é impossível que o desejo se sustenta. Portanto, a proibição não se opõe ao 

desejo, pelo contrário, este só encontra sua sustentação na lei. 

Freud coloca três fatores como responsáveis pela negação da verdade pelo adulto: o 

recalcamento da sexualidade infantil, o não querer expor sua castração e o apego ao sintoma 

como satisfação substitutiva. 

Para garantir a educação o educador recalca a verdade (o caráter infantil da sexualidade 

e a castração encarnados em seu sintoma), condição necessária para o ensino, na medida em 

que, dessa forma é testemunha de que sua própria educação funcionou. Essa operação que se 

sustenta, se autoriza no recalque é a via do discurso do mestre6 que se dirige ao 

saber/conhecimento/consciência do aluno/criança e tem como resultado objetos/produtos desse 

saber. Assim, a educação vai ser avaliada pelo que resulta em produção de objetos de 

conhecimento, sendo assim a via da educação tradicional na qual o aluno é colocado na 

condição de objeto. 

Kupfer assinala que A produção psicanalítica, que não abandonou o fio condutor gerado 

por Freud em Mal-estar na civilização (1930), prossegue afirmando a impossibilidade de 

formalizar integralmente uma educação de cunho humanista baseando-se na psicanálise Porém, 

negando-se que a psicanálise possa ser boa como “instrumento de esclarecimento e civilização” 

(p.16), uma vez que “ a razão não está no programa da psicanálise, para quem ela [a razão] é ao 

contrário, fonte de ilusão e desconhecimento.” (p. 17), pode-se falar em educação a partir da 

psicanálise fora do projeto educacional humanista. 

Conceber a educação como uma forma de discurso amplia sua definição. 

A psicanálise vê outra criança que a do educador moderno, com a qual este, por sinal, 

está bem atrapalhado uma vez que não corresponde àquela com a qual se depara em sua prática. 

A noção de infantil, com Freud, foi deslocada da referência à infância como tempo cronológico, 

a ponto de dizermos que tratamos da criança no adulto, assim como que sua história começa 

muito antes de seu nascimento, sendo nesse sentido sobre determinada. 

Kupfer afirma que “Há uma transmissão da psicanálise para o educador, além daquela 

que poderia ser feita no divã.  
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Na visão de Melman na posição de crianças, podemos amar a educação que recebemos 

e ter por ela um sentimento de gratidão e dever ou odiá-la e imputar-lhe toda responsabilidade 

por nossos problemas. Como adultos estaremos sempre na berlinda, sempre a constatar que a 

educação que damos às crianças, de alguma maneira, é fracassada. 

A posição tomada então pela psicanálise consiste em apontar o erro de se esperar que 

aquilo que transmitimos às crianças, elas nos retornem sob uma forma direta, “como papagaios. 

O que vamos transmitir a nossas crianças, o que elas preservam e o que anulam desse saber que 

recebem? O saber formal, transmitido principalmente na escola, mas também fora dela, é 

predominantemente tecno-científico e mesmo os saberes que circulam no cotidiano são 

atravessados pelos implícitos da ciência. 

É o discurso da ciência que domina esse campo e a escola é a encarregada de transmitir 

seus “conteúdos” com o objetivo de instrumentar os alunos tanto em seu dia a dia em sua relação 

com os objetos tecnológicos como, principalmente, em relação a alguma forma de produção na 

qual eles possam se inserir num trabalho. Para que a educação se sustente, é preciso que haja 

uma dimensão de “mentira” nessa dinâmica: a criança sabe que, quando se pede ou se ordena 

algo a ela, algo da natureza de uma regra ou de um método – faça/não faça isso, faça/não faça 

assim – é da posição de ideal que lhe estamos falando, ou seja, ela sabe que nem sempre 

fazemos/deixamos de fazer tal como lhe preconizamos. 

Enfatiza que, o maior bem que podemos dar a nossos filhos é “o acesso à falta inscrita 

no grande Outro.”, o acesso ao real, ao nada. A transmissão do real, do nada, é feita através de 

um traumatismo o que coloca o adulto num dilema: como traumatizar a quem amo, ou, a quem 

quero que me ame? E também: como diferenciar um traumatismo para o bem de uma violência 

pura e simples? O traumatismo a que se refere o autor diz respeito à castração e consiste em 

mostrar para a criança que ela não é tudo para a mãe. O traumatismo da castração é correlato 

da história da família, é a transmissão da história do desejo da família. 

Alfredo Jerusalinsky (1994) nos diz que, “na educação trata-se da transmissão de uma 

escritura. Uma escritura que se tenta reproduzir tal e qual foi estabelecida. E, nessa tentativa, é 

fácil verificá-lo, não há outro resultado senão o constante fracasso. O que se percebe 

simplesmente na eterna reedição do mal-entendido entre as gerações.” A transmissão de um 

signo que é portador de uma inscrição, e, enquanto a inscrição simbólica amarra, enoda à rede 

de significações, de regras, de leis, de modos de gozar, etc., de um grupo social, a lógica permite 

matematizar a realidade, “reduzindo-a a um puro real”.  
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Educar não pode consistir, meramente, num moderno método pedagógico. Hoje em dia 

um método pedagógico é considerado bom simplesmente quando aponta na direção das relações 

lógicas do real. Reduzir a questão educativa a este ponto é obstaculizar a inscrição que aquele 

pequeno porquinho insiste, através de 43 séculos, em transmitir.” 

A psicanálise propõe então é que a educação seja uma operação de recalque: transforme 

o real em dom (operação na qual a mãe se desmonta de sua onipotência.) e leve a criança a 

aceitar o símbolo do Outro.  

O transmitido é então um signo da dívida do mestre – em relação ao que ele toma 

emprestado – assim como do desejo que o move a ensinar sendo nesse um significante. É 

também signo enquanto insígnia  

: quando alguém ensina está colocando alguma coisa em signos, ou seja, está “insi 

(g)nando” ou fazendo alusão a uma parte da totalidade epistêmica. 

“Quando o ideal é simbólico, o saber veiculado é um saber não sabido” não tem a missão 

de formatar a falta no sujeito Já o ideal imaginário, prescreve tanto o saber quanto o como ser 

para responder à pergunta a respeito do desejo do outro. Cabe afirmar que conhecimento, saber, 

desejo e dívida simbólica se pressupõe e se articulam em toda educação. Mais ainda, cabe 

concluir que educar não é nada mais que o corriqueiro pôr em ato de um processo de filiação 

ou assujeitamento a ideais, desejos, sistemas epistêmicos e dívidas, conhecimento, saber, desejo 

e dívida simbólica se pressupõe e se articulam em toda educação. 

Como aquele que aprende contrai uma dívida para com aquele que ensina (enquanto 

representante do Simbólico e dos ideais), embora essa dívida seja impagável – pois não se pode 

devolver conhecimento e saber – ele amortiza a dívida reconhecendo-a como tal e, portanto, 

reconhecendo sua castração.  

Lajonquière (1998) conduz a pensar na existência do mal-estar pedagógico, reflexão 

que, no sentido do que até agora. a empresa educativa é necessariamente conservadora, pois 

pede à criança para manter vivo um laço com o passado do mundo, uma vez que gira em torno 

da aprendizagem dos conhecimentos e costumes dos adultos” A inevitável diferença entre os 

resultados esperados e os conseguidos tem recentemente sido interpretada “tanto como 

resultado contingente de uma pedagogia ineficaz quanto uma funesta desgraça.” 

A demanda que antes era colocada às crianças de parecerem adultas, agora se coloca 

como pedido de que estas “venham a possuir toda aquela potência imaginária que [o adulto] 

experimenta como falta e em razão da qual supõe não poder ser um indivíduo feliz”.  
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Os educadores levantam hipóteses quanto à ineficácia da prática pedagógica giram em 

torno da impotência do método de ensino e das “incapacidades mais ou menos psicológicas da 

clientela escolar.” 

De acordo com a teoria psicanalítica, a origem do sofrimento está o recalque, pode-se 

dizer que o mal-estar e as correspondentes hipóteses a respeito de suas causas são produtos de 

um recalque que fundam um “inconsciente pedagógico” como formação singular do discurso 

(psico)pedagógico hegemônico. O recalque, por sua vez, alimenta as ilusões pressupostas nas 

queixas (de impotência e incapacidade) e pedidos por novos métodos e alunos sem problemas. 

A interpretação que podemos dar a partir da psicanálise, diversamente da que é dada 

pelos pedagogos, é que as queixas dos mesmos dizem respeito a “sintomas da época”: “se 

consultarmos qualquer livro de história da educação, veremos como a ilusão tanto de um 

método quanto de um aluno possuidores de uma potência psicológica capaz de vir a garantir o 

sucesso da empresa profissional é uma característica por excelência dos tempos pedagógicos 

recentes. Como sintomas, dizem respeito a um recalque que coloca os pedagogos em uma 

relação de desconhecimento do “caráter radicalmente impossível das metas autopropostas. 

Recorrendo à história e a Foucault, o que se constata em primeiro lugar é que na 

chamada modernidade os mecanismos histórico-rituais de subjetivação dão lugar, 

gradativamente, a mecanismos científico-disciplinares: “enquanto antes se tratava de um sujeito 

que tanto fazia memória como era lembrado por outros, agora, o que está em foco é um 

indivíduo não só passível de ter sua existência calculada, mas também entregue ao frenesi do 

cálculo prospectivo para assim vir, a saber, o grau de bem-estar que o futuro lhe reserva 

Educar é inserir o infans na cultura do laço social. Essa inserção se dá através de uma 

prática discursiva responsável pela imersão da criança na linguagem. Ou seja, a compreensão 

de que em educação, ao final e ao cabo, trata-se de garantir que aconteça o que é preciso que 

continue: “a transmissão de marcas simbólicas, a possibilidade de metaforizar o desejo e criar 

condições àquele que chega ao mundo, a ocupação de um lugar “a partir do qual possa se lançar 

às empresas impossíveis do desejo.” 
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RESUMO 

O estudo – em fase de implantação – “Educação Profissional e Tecnológica e formação de 

professores no Campus Ipanguaçu do Instituto Federal do Rio Grande do Norte: primeiras 

incursões”, insere-se na Linha de Pesquisa Práticas Educativas em Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT). Possui natureza aplicada e abordagem qualitativa; descritivo-explicativo 

quanto aos objetivos e dialético quanto ao método. Parte da hipótese de que há uma lacuna 

formativa no rol de saberes dos licenciandos em processo de formação deste Campus, próprios 

do campo epistemológico da EPT. Seu objetivo geral é promover formação básica nos 

fundamentos teóricos da EPT aos licenciandos em Informática e em Química do Campus 

Ipanguaçu do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). Dentre outros intentos, 

pretende ainda, investigar o repertório de saberes desses licenciandos referentes às bases 

teóricas ou fundamentos da EPT e elaborar, como Produto Educacional (ProdEduc) uma 

Sequência Didática (SD) composta por 22 Unidades Didáticas (UD) para desenvolver os 

conteúdos da disciplina optativa Fundamentos da Educação Profissional Técnica e Tecnológica 

(FEPTT). Como suporte teórico são utilizadas as pesquisas de Ciavatta (2005, 2014), Frigotto 

(2010), Kuenzer, Ciavatta e Machado (2008), Machado (2008b, 2011, 2019), Moura (2008a, 

2008b, 2014), Saviani (2009), dentre outras. A coleta de dados se dará através de pesquisas 

bibliográfica e documental, bem como através de uma Intervenção Pedagógica (DAMIANI et 

al., 2013), a ser realizada no Campus Ipanguaçu do IFRN, durante o semestre letivo 2022.2, 

mediante o processo de ensino-aprendizagem da disciplina FEPTT. A princípio, será feita uma 

Avaliação Diagnóstica por meio da aplicação de três questionários através do Google 

Formulários, dois deles destinados aos discentes, sendo um do tipo semiaberto e o outro 

utilizando a Escala de Likert, com o fito de, dentre outros aspectos, comprovar a hipótese 

levantada; e um do tipo semiaberto, direcionado aos docentes. Para a análise dos dados 

utilizaremos a Análise Textual-Discursiva (ATD), de Moraes (2003) e Moraes e Galiazzi 

(2006). Espera-se, dentre outros aspectos, aproveitar a possibilidade formativa trazida pela 

atualização dos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) das Licenciaturas em Informática e em 

Química no Campus Ipanguaçu, oportunizando aos futuros professores ali formados, 

conhecimentos básicos sobre os fundamentos da EPT.  

Palavras-chave: Formação de professores. EPT. Campus Ipanguaçu. 

 

ABSTRACT 

                                                           
1 Mestrado ProfEPT, IFRN/Campus Mossoró, fabiano.silva@ifrn.edu.br 
2 Professor Doutor, IFRN/Campus Mossoró, giann.ribeiro@ifrn.edu.br 
3 Professor Doutor, IFRN/Campus Mossoró, marcos.oliveira@ifrn.edu.br 

229



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

SILVA, José Fabiano Pereira da; RIBEIRO, Giann Mendes; OLIVEIRA, Marcos Antônio de (2022) 
 

  [2]      

 

This study is called Profissional and technological education and teachers training at Federal 

Institute of Rio Grande do Norte Ipanguaçu Campus: first incursions. This study is currently 

under implementation process. It is inserted in the research line of Educational Practices in 

EPT. It has an applied and qualitative approach, descriptive-explicative objectives and a 

dialectical method. It derives from the hypothesis that there is a formational gap in the formation 

process of the teachers at the Campus Ipanguaçu. Such knowledge belongs to the 

epistemological field of EPT. The main objective is to provide basic formation on the 

theoretical fundaments of EPT- more specifically to Computing and Chemistry Professors at 

the Campus Ipanguaçu of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio 

Grande do Norte – IFRN. Also, this research intends to investigate the repertoire of knowledge 

these teachers possess on theories or fundaments of EPT. Then, this work will elaborate an 

Educational Product (ProdEduc) – a Didactic Sequence (SD). It will have 22 Didactic Unities 

(UD) to develop contents for an optional subject – Fundaments of Vocational, Professional and 

Technological Education (FEPTT). The theoretical basis has Ciavatta (2005, 2014), Frigotto 

(2010), Kuenzer, Ciavatta e Machado (2008), Machado (2008b, 2011, 2019), Moura (2008a, 

2008b, 2014), Saviani (2009), among others. Data collection occurs through bibliographical 

and documental research, as well as a pedagogical intervention (DAMIANI et al., 2013), to be 

carried out at the Campus Ipanguaçu – IFRN, during the school semester 2022.2. This process 

will focus the teaching-learning aspect of the subject FEPTT. Initially, a Diagnostic Evaluation 

will happen through the application of three questionnaires using Google forms. Two sets of 

questions will be applied with the students – one will have semi-open questions; the other one 

will use the Likert Scale. This method shall prove the taken hypothesis. Another set of questions 

will also have semi-open questions for the teachers. The analysis method will be Textual-

Discursive (ATD), by Moraes (2003) and Moraes e Galiazzi (2006). It is primarily expected to 

use the formational possibility provided by the updating of the Course Pedagogical Projects of 

the Licentiate Degree Courses – Computing and Chemistry at Campus Ipanguaçu. This process 

shall provide Campus Ipanguaçu future teachers with basic knowledge on the fundaments of 

EPT.  

Keywords: Teachers’ Training. EPT. Campus Ipanguaçu. 

 

INTRODUÇÃO 

A promulgação da Lei no 11.892/2008 (“Lei dos Institutos”), fez aumentar os debates 

em torno da formação docente, dado que os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IF) ficariam/ficaram incumbidos, a partir de 29 de dezembro de 2008, pela oferta 

de Licenciaturas nas áreas de Ciências e Matemática. Como corolário, foram suscitadas várias 

discussões, como uma referente a contratação de um grande quantitativo de novos professores 

– dentre estes, inúmeros sem a formação pedagógica desejada – para honrar o compromisso 

firmado em razão da exaração do citado documento legal.     

Assim, parte-se da hipótese da existência de um lacuna formativa no repertório de 

saberes próprios do campo epistemológico da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) dos 

licenciandos em Informática e em Química do Campus Ipanguaçu, haja vista o perfil dos 

professores-formadores que atuam nestas licenciaturas; marcado, em sua maioria, pela ausência 
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de formação pedagógica e/ou pela inexistência ou pouca densidade no que tange aos 

conhecimentos sobre a referida modalidade.  

Nesse sentindo, surgem alguns questionamentos, como: a) os licenciandos em 

Informática e em Química do Campus Ipanguaçu possuem conhecimentos sobre EPT? e b) 

que/quais conhecimentos são/seriam esses? 

As discussões que versam sobre a díade formação de professores/EPT, como os 

trabalhos realizados por Kuenzer, Franco e Machado (2008); Machado (2008b, 2011; 2019); 

Moura (2008a, 2008b, 2014); Pires (2019) e Alves e Brancher (2020), dentre outros, focam, 

notadamente, seus debates, discussões, reflexões e análises na formação dos docentes que já 

atuam na EPT, isto é, na formação dos formadores – inicial e/ou continuada, com foco para 

esta última –, sejam eles licenciados ou não.  

André (2010, p. 177) refletindo sobre a constituição de um campo de estudos para a 

formação de professores afirma que “[...] desde o início dos anos 2000 vem caindo radicalmente 

o número de estudos sobre formação inicial[...]”. 

Afirmação corroborada por Silva (2017, p. 169); segundo a autora “[...] no ano de 2012, 

12% das licenciaturas nos Institutos Federais estavam voltadas para atendimento da EPT e 88% 

para a Educação Básica. Em 2016, 3,44% das licenciaturas estavam voltadas para atendimento 

da EPT e 96,56% para a Educação Básica”. Medeiros Neta et al. (2017) também ratificam os 

entendimentos acima, segundo eles a EPT é uma “[...] modalidade pouco estudada na 

formação inicial [...]” (grifo nosso). 

Moreira e Miranda (2019, p. 19), encerram a discussão asseverando, à semelhança de 

André (2010, p. 177), que se trata de algo “[...] passível de preocupação, diante da premente 

necessidade de melhorias significativas na formação inicial de professores para um mundo 

em constantes mudanças e transformações” (grifo nosso). 

Assim, inquieta-nos e, sobretudo, interessa-nos, dadas as especificidades da formação 

de professores para/na EPT a seguinte questão: Por que então não mudar o foco e enfrentar o 

problema sob outro prisma, focando na formação inicial dos licenciandos, ou seja, dos futuros 

formadores, oferecendo-lhes acesso aos fundamentos, às bases da EPT?  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Formação Geral de Professores 
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Saviani (2009), ao discorrer sobre os aspectos históricos da formação de professores, 

afirma que sua gênese foi século XIX, motivada pela necessidade de tentar resolver o dilema 

da instrução popular, após a Revolução Francesa.  

No Brasil, a formação de professores também surge após um evento histórico marcante, 

qual seja, a Proclamação da Independência. O interesse era o mesmo, instruir as classes 

populares.  Dos primeiros anos do século XIX até o início do século XX, seis momentos 

diferentes, que vão de 1827 a 2006 marcam a formação docente no Brasil. São eles: 

1) Ensaios intermitentes de formação de professores (1827-1890). Lei das Escolas de 

Primeiras Letras; instrução através do método do ensino mútuo, custeado pelos próprios 

professores; que se estende até 1890, quando prevalece o modelo das Escolas Normais. 

2) Estabelecimento e expansão do padrão das Escolas Normais (1890-1932), cuja 

gênese foi a reforma da Escola Normal paulista. 

3) Criação dos Institutos de Educação (1932-1939). Reforma Anísio Teixeira (Rio de 

Janeiro, 1932), e Reforma Fernando de Azevedo (São Paulo, 1933). 

4) Estruturação e introdução dos Cursos de Pedagogia e Licenciatura; e fortalecimento 

do desenho das Escolas Normais (1939-1971). 

5) Implantação da Habilitação Específica de Magistério (HEM) em substituição a Escola 

Normal (1971-1996). 

6)  Surgimento dos Institutos Superiores de Educação, Escolas Normais Superiores, e 

renovação do desenho do Curso de Pedagogia (1996-2006). 

A Lei das Escolas de Primeiras Letras foi a tentativa inicial da formação de professores 

no Brasil. Marcada pela descontinuidade, defendia que os docentes deveriam dominar apenas 

conteúdos que seriam por eles transmitidos às crianças; a preparação didático-pedagógica era 

relegada ao segundo plano, ficava à margem. 

Anos mais tarde, surgem então os Institutos de Educação (IE), que acabaram se tornando 

o alicerce da educação superior no Brasil. O IE paulista foi anexado à Universidade de São 

Paulo, criada em 1934; e a Universidade do Rio de Janeiro, criada um ano após, incorporou o 

IE do Rio de Janeiro. 

Em 4 de abril de 1939, foi exarado o Decreto-Lei no 1.190, que instituiu as bases de 

atuação da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. O referido texto ganhou 

muita notoriedade, tornando-se conhecido sob a denominação “Esquema 3+1”, e foi 

implementado no planejamento dos cursos de Licenciatura e Pedagogia.  
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As Licenciaturas formavam docentes para ministrar as diversas matérias que 

compunham os currículos das escolas secundárias; já os cursos de Pedagogia formavam 

professores para as Escolas Normais.  Nesses cursos, a formação estava assim estruturada: 75% 

do tempo era destinado para a aprendizagem das disciplinas específicas – conteúdos cognitivos 

ou “os cursos de matérias”, no dizer de Anísio Teixeira – e os outros 25% destinados à 

preparação didático-pedagógica. 

A Lei Orgânica do Ensino Normal (Decreto-Lei no 8.530), de 2 de janeiro de 1946 

seguiu o mesmo desenho curricular do Esquema 3+1. O “novo” Curso Normal passou a ser 

organizado em dois períodos: o primeiro condizente com o ciclo ginasial do curso secundário, 

cuja duração era de quatro anos e pretendia formar regentes do ensino primário; e o segundo, 

com duração de três anos, equivalente ao ciclo colegial do curso secundário; objetivava, por 

sua vez,  formar os professores para o ensino primário (SAVIANI, 2009, p. 146).  

No entanto, tanto o “novo” Curso Normal quanto os de Licenciatura e Pedagogia, de 

novo voltaram, retrocederam no que tange ao aspecto metódico, ou seja, o foco da formação 

era a aquisição da profissão. Eis que surge então a 

 
[...] solução dualista: os cursos de licenciatura resultaram fortemente marcados pelos 

conteúdos culturais-cognitivos, relegando o aspecto pedagógico-didático a um 

apêndice de menor importância, representado pelo curso de didática, encarado como 

uma mera exigência formal para a obtenção do registro profissional de professor 

(SAVIANI, 2009, p. 147). 

 

Com os cursos de Pedagogia houve algo semelhante ao que ocorreu com os Cursos 

Normais; foram fortemente caracterizados por uma tensão entre os dois modelos. Mesmo que 

sua intenção original estivesse totalmente conectada ao caráter pedagógico-didático, esta foi 

desvirtuada e compreendida meramente como sendo apenas “[...] um conteúdo a ser transmitido 

aos alunos antes que como algo a ser assimilado teórica e praticamente para assegurar a eficácia 

qualitativa da ação docente” (SAVIANI, 2009, p. 147).  Desta feita, a questão pedagógico-

didática, foi incorporada ao modelo dos “conteúdos culturais-cognitivos”, em vez de 

representar um novo modelo a absolver todo o processo da formação de professores.  

O penúltimo momento foi o da implantação da Habilitação Específica de Magistério 

(HEM) em Substituição a Escola Normal, iniciada no primeiro ano da década de 1970 e 

encerrado em 1996. A Lei no 5.692, de 11 de agosto de 1971, fixou as Diretrizes e Bases para 

o ensino de 1º e 2º graus, e o fez para atender às demandas pós-golpe de 1964. As novas 

denominações fixadas para o ensino substituíram primário e médio.  
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O sexto e último momento compreende uma década (1996-2006) e marca o surgimento 

dos Institutos Superiores de Educação, das Escolas Normais Superiores, além da renovação do 

desenho do Curso de Pedagogia. 

Fica evidente que as seguidas mudanças implementadas ao longo dos últimos dois 

séculos no processo de formação docente revelam um quadro de intermitência, interrupções e 

retrocessos. A análise dos seis períodos relatados mostra de forma cristalina a “precariedade 

das políticas formativas”, cujas contínuas transformações não foram capazes de estabelecer um 

padrão minimamente consistente de formação docente com vistas ao enfrentamento dos 

desafios e problemas por que passa a educação nacional. 

Conforme Saviani (2009, p. 150), a resolução, a superação do problema da formação 

docente não é responsabilidade exclusiva das Faculdades de Educação, “[...] mas também não 

será resolvido apenas por elas nem mesmo pela justaposição [...] de um currículo pedagógico-

didático organizado e operado [...]” pelas mesmas. 

Essa resolução passa, impreterivelmente, pela inseparabilidade entre forma (Faculdades 

de Educação e seus especialistas das formas abstraídas dos conteúdos); e conteúdo (demais 

licenciaturas e cursos superiores e seus especialistas nos conteúdos abstraídos das formas).  

 

Formação de professores para/na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) 

No fim de 2008 foram promulgados dois dispositivos legais que trouxeram avanços para 

a EPT, quais sejam, a Lei no 11.741, de 16 de julho, versando sobre a integração entre Ensino 

Médio Integrado (EMI), EPT e Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a Lei no 11.892, de 29 

de dezembro, que instituiu a Rede Federal, criando, em consequência, os Institutos Federais. 

A Lei no 11.892/2008 e a nova institucionalidade conferida às instituições de ensino 

pertencentes à Rede Federal trouxeram novas responsabilidades e novos compromissos, dentre 

eles, a obrigatoriedade da oferta pelos diversos IF do país de “[...] formação de professores para 

a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação 

profissional” (Art. 7o, VI “b”); no percentual de 20% do total de matrículas (Art. 8o, Caput). 

Os desafios da formação docente para/na EPT são ainda maiores do que aqueles da 

Formação Geral, destinada à Educação Propedêutica, dado que a EPT, historicamente, tem sido 

vista e tratada de forma enviesada pelos formuladores de políticas públicas para a educação – 

afinal conforme advoga Ciavatta (2005, p. 1), “as leis são elaboradas como novos discursos que 

devem impulsionar a sociedade em determinada direção” –, mas também pelos próprios 

profissionais que nela atuam, pelos quais foi/é, em certa medida, marginalizada. 
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Segundo Carvalho e Souza (2014, p. 884) em que pese tais desafios terem fomentado 

“[...] nos últimos tempos, debates acadêmicos e políticos na área educacional [...] ainda não 

resultaram em posições conclusivas [...]”; pois a formação de professores para/na EPT, 

permanece um tema pouco estudado no Brasil.  Desafortunadamente, apresenta uma lamentável 

unanimidade por parte dos pesquisadores e estudiosos que sobre ele se debruçam; estes 

corriqueiramente adjetivam-na como como aligeirada, conservadora, emergencial, 

fragmentada, imediatista, improvisada, irregular, marginal, precária e transitória. (MACHADO 

2008b; MOURA 2008a, 2014; DAMASCENA 2016, dentre outros). 

Machado (2008b, p. 14), referindo-se à diversificação das ofertas de formação docente 

para a EPT – “programas especiais, cursos de pós-graduação, formação em serviço e formação 

a distância” –, afirma que é escassa a presença de licenciaturas.  

 
[...] as licenciaturas têm sido apontadas como absolutamente essenciais por serem o 

espaço privilegiado da formação docente inicial e pelo importante papel que podem 

ter na profissionalização docente, para o desenvolvimento de pedagogias 

apropriadas às especificidades da educação profissional, [...] desenvolvimento da 

reflexão pedagógica sobre a prática docente nesta área [...] (MACHADO, 2008b, p. 

15, grifo nosso). 

 

Ao defender uma licenciatura em e/ou para a EPT, a autora demonstra estar preocupada 

com um tipo de formação que valorize os aspectos e os saberes teórico e pedagógico. Segunda 

ela “[...] há necessidade de contar com vias diferentes de formação docente para a educação 

profissional [...]” (MACHADO, 2008a, p. 82).  

Moura (2014, p. 82), discorrendo acerca da formação docente para a EPT, assevera que 

é necessário levar em consideração dois grandes campos, quais sejam, formação específica, 

que segundo ele, deve ser adquirida na graduação, e formação pedagógica, incluídas nesta, as 

particularidades da referida modalidade. 

Segundo Moura (2008a, 2014), os profissionais não graduados que já exercem a 

docência na EPT, os graduados não licenciados (bacharéis e tecnólogos) e os futuros 

profissionais que já iniciaram seu processo de formação superior, compõem o rol de sujeitos 

aos quais devem ser envidados esforços no sentido de proporcionar uma formação que 

contemple os dois campos acima destacados. 

Nesse sentido, dentre os grupos indicados por Moura (2008a, 2014), tendo em vista as 

discussões acima sobre a implementação de uma licenciatura específica para EPT; os desafios 

e óbices para a implantação deste tipo de formação; e, sobretudo, a essencialidade do papel das 
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licenciaturas, destacamos aquele composto pelos futuros docentes que já estão trilhando seu 

percurso formativo em nível superior. 

Assim, pretendemos, à luz da oportunidade formativa trazida pela atualização dos PPC 

das Licenciaturas em Informática e Química do Campus Ipanguaçu, materializada pela oferta 

da disciplina optativa Fundamentos da Educação Profissional Técnica e Tecnológica 

(FEPTT) – “[...] buscar alternativas de superação de problemas institucionais e curriculares 

que envolvem a formação docente para a EPT, principalmente no desenvolvimento dos novos 

currículos [...]” (MONTEIRO; PEREIRA, 2008, p. 176). 

 

METODOLOGIA  

Estudo de natureza aplicada e abordagem qualitativa.  Descritivo-explicativo quanto 

aos objetivos e dialético quanto ao método. Serão utilizadas fontes bibliográficas disponíveis 

em repositórios como a Biblioteca Digital Brasileira de Teses de Dissertações (BDTD), o 

Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), o SCielo, a Revista Brasileira de Educação Profissional e Tecnológica 

(RBEPT) e o Observatório ProfEPT; além de fontes documentais, como leis, decretos, 

pareceres, resoluções etc. 

Faremos uma revisão de literatura de algumas investigações relevantes acerca das 

temáticas Formação Docente e Formação Docente na/para a EPT, seguida da apreciação dos 

resultados de alguns estudos que versam sobre esta última temática, principalmente no âmbito 

do IFRN, e mais especificamente, no Campus Ipanguaçu.  Lançaremos mão de uma Intervenção 

Pedagógica (DAMIANI et al., 2013), que ocorrerá através da ministração da disciplina optativa 

Fundamentos da Educação Profissional Técnica e Tecnológica (FEPTT), no segundo 

semestre de 2022, preferencialmente, para estudantes do 6º e/ou do 8º períodos, no Campus 

Ipanguaçu do IFRN. 

O rol de dados analisados será composto por 8 questionários (7 deles direcionados aos 

discentes e 1 aos docentes); pelas apresentações de seminários sob responsabilidade dos 

estudantes (arquivos utilizados e observações realizadas); pelas atividades propostas (leituras 

dirigidas e elaboração de questões); e pelo trabalho final da disciplina, que pode ser desde a 

escrita de um texto até a produção de um vídeo, passando pela elaboração de um site, jogo etc. 

Para a análise dos dados utilizaremos a Análise Textual-Discursiva (ATD), de Moraes 

(2003) e Moraes e Galiazzi (2006). Trata-se de um método que se situa entre a Análise de 

Conteúdo (AC) de Bardin, marcada por uma leitura objetiva e pela compreensão dos dados, e 
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a Análise de Discurso (AD), que por sua vez, é interpretativista; definida por uma leitura 

subjetiva e pela crítica dos dados. A ATD se utiliza de categorias dedutivas (a priori) e indutivas 

(a posteriori), neste caso, os dados resultantes da intervenção pedagógica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Espera-se, inicialmente, aproveitar a possibilidade formativa trazida pela atualização 

dos PPC das Licenciaturas em Informática e em Química no Campus Ipanguaçu, oportunizando 

aos futuros professores ali formados, conhecimentos básicos sobre os fundamentos da EPT. 

Os resultados iniciais obtidos através de uma pesquisa do tipo estado do conhecimento 

realizada com 66 descritores, e que adotou como filtro os termos “licenciatura” e “licenciaturas” 

nos títulos dos trabalhos, corroborou as teses de André (2010), Silva (2017), Medeiros Neta et 

al. (2017) e Moreira e Miranda (2019), dentre outros, acerca do baixíssimo número de pesquisas 

sobre EPT na formação inicial. Em que pese um pequeno aumento percebido nos números, se 

comparado com os de Silva (2017) referentes ao ano de 2012, na média, eles ficam apenas 3 

pontos percentuais acima, considerando a última década, conforme evidenciado a seguir. 

Gráfico 1: Percentual de trabalhos com os termos “Licenciatura” ou “Licenciaturas”  

 

Fonte: Própria (2021) 

 

Gráfico 2: Percentual de trabalhos com os termos “Licenciatura” ou “Licenciaturas” 
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Fonte: Própria (2021) 

Nesse sentido, almeja-se contribuir para o incremento desses números no Campus 

Ipanguaçu, bem como para a melhoria no funcionamento das licenciaturas ali ofertadas, 

mediante ampliação do leque de disciplinas optativas oferecidas, fato que poderá gerar 

inclusive, uma ampliação institucional de oferta, seja com a utilização do Produto Educacional, 

seja através de eventual disponibilização no formato EaD, haja vista que os referidos cursos de 

formação de professores funcionam em outros quatro campi do IFRN.  

Por fim, espera-se também, responder, mesmo que apenas em parte, à pergunta de 

Moura (2014, p. 34), qual seja: “[...] como contribuir para a formação de formadores [...] que 

tenham o compromisso ético-político com a formação humana emancipatória?” E ao mesmo 

tempo, seguir o caminho que ele aponta, a saber, estabelecer – ou tentar – a partir do sentimento 

de pertença à classe trabalhadora, do compromisso ético-político-social, e, principalmente, da 

compreensão das relações sociais sob a égide do capital, uma luta contra-hegemônica. Afinal 

de contas, não basta acreditar que as coisas podem mudar, é preciso ser agente dessa mudança. 
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EMOÇÕES À FLOR DA PELE: AS CONTRIBUIÇÕES DA PSICOEDUCAÇÃO 

NA DOCÊNCIA COM BEBÊS 

          
Dinalva da Silva Corrêa1;  

Joaquina Ianca Miranda2;  

Daniele Dorotéia Rocha da Silva de Lima3 

 
 

RESUMO 

O presente artigo é um recorte do Projeto: Psicoeducação emocional: das narrativas às 

práticas de autoconhecimento na docência com bebês (PIVIC/UFPA). O projeto teve como 

objetivo investigar a psicoeducação de professores(as) nas turmas de berçário da Rede 

municipal de Belém, tendo como problema de pesquisa a ser investigado: De que maneira 

podemos contribuir para a educação emocional das docentes que atuam em berçários? Esta 

pesquisa objetiva propor experiências formativas que auxiliassem na Educação emocional 

de professoras que atuam no berçário, a partir da contribuição da psicoeducação das 

emoções. Metodologicamente, utilizou-se a Pesquisa narrativa. Os dados foram produzidos 

a partir de informações coletadas durante o desenvolvimento do projeto, o qual se 

fundamentou nos estudos acerca da psicoeducação das emoções, uma das técnicas da Terapia 

Cognitiva-Comportamental. O referido projeto foi desenvolvido semanalmente, durante 04 

(quatro) encontros formativos de forma virtual, por meio da plataforma gratuita Google 

Meets com 17 professoras de Berçário da rede pública do município de Belém. Os resultados 

apontaram que a psicoeducação, como recurso no processo formativo da educação 

emocional das docentes que atuam com bebês, oportunizou não somente a aproximação entre 

duas áreas ainda pouco conhecida no ambiente acadêmico (a Psicologia e a Educação), pois 

aparentemente não há pesquisas sobre a Educação emocional na docência com bebês, como 

também o interesse de as professoras aprofundarem os conhecimentos adquiridos para lidar 

com as emoções, pensamentos e comportamentos, mostrando-se um técnica acessível e de 

grande alcance. 

Palavras-chave: Psicoeducação. Educação emocional. Formação Docente. Bebês. 

 

ABSTRACT 

This article is an excerpt from the Project: Emotional Psychoeducation: from narratives to 

self-knowledge practices in teaching with babies (PIVIC/UFPA). The project aimed to 

investigate the psychoeducation of teachers in the nursery classes of the municipal network 

of Belém, having as a research problem to be investigated: How can we contribute to the 

emotional education of teachers who work in nurseries? This research aims to propose 

formative experiences that would help in the emotional education of teachers who work in 

the nursery, based on the contribution of the psychoeducation of emotions. 

                                                           
1 Curso de Pedagogia, Universidade Federal do Pará, correadinalva@gmail.com; 
2 Curso de Pedagogia, Universidade Federal do Pará, joaquinaianca@gmail.com 
3Doutora em Educação, Universidade Federal do Pará, danidoroteia@ufpa.br. 
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Methodologically, narrative research was used. The data were produced from information 

collected during the development of the project, which was based on studies on the 

psychoeducation of emotions, one of the techniques of Cognitive-Behavioral Therapy. This 

project was developed weekly, during 04 (four) training meetings in a virtual way, through 

the free Google Meets platform with 17 Nursery teachers from the public network of the 

municipality of Belém. The results showed that psychoeducation, as a resource in the 

formative process of the emotional education of teachers who work with babies, not only 

allowed the approximation between two areas still little known in the academic environment 

(Psychology and Education), since apparently there is no research on Emotional education 

in teaching with babies, as well as the interest of teachers to deepen the knowledge acquired 

to deal with emotions, thoughts and behaviors, proving to be an accessible and far-reaching 

technique. 

Keywords: Psychoeducation. Emotional education. Teacher Training. babies. 

 

INTRODUÇÃO 

No âmbito da educação infantil, o atendimento dos bebês em creche é uma conquista 

primordial no nosso país, já que os pequeninos podem usufruir do direito a um contexto 

coletivo de vida diferente do modelo escolar, pois de acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais de Educação Infantil – DCNEI (2009), o trabalho com a pequena infância não 

cabe em um modelo escolarizado. Por isso, ao tratar sobre a docência com bebês, é 

fundamental que se evidencie a sua singularidade. 

A docência com bebês é um fenômeno com a possibilidade de muitos 

desdobramentos que nos desafiam/instigam em busca de diferentes compreensões neste 

campo tão vasto e necessário para a garantia de melhores perspectivas no atendimento a esta 

faixa etária postulada como a primeira etapa da educação básica.  

 Carvalho e Radomisk (2017) discorrem que a docência com bebês, no âmbito da 

função pedagógica, vem se constituindo como um campo em construção, com características 

específicas que extrapolam a forma escolar, já que sua singularidade está na ação pedagógica 

com indivíduos que se expressam através de múltiplas linguagens. Isso porque a docência 

com bebês é uma atividade humana de interações em que o encontro com o outro é o objeto 

de trabalho, o qual demanda o planejamento da ecologia educativa – relacionamentos, 

tempos, espaços, materiais – e a contínua reflexão sobre o cotidiano. 

     As professoras que trabalham com bebês e crianças bem pequenas sabem da 

riqueza do modo de ser infantil, mas também são profissionais atravessadas por emoções e 

sentimentos, tais como: tristeza, angústia, ansiedade e medo, durante a atuação enquanto 
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docentes, pois no contexto da escola pública, algumas marcas sinalizam condições de 

trabalho que causam adoecimento mental de muitos profissionais, gerando não somente a 

ausência, mas um ciclo de comprometimento do processo educativo. 

Dessa maneira, consideramos que a Psicoeducação possibilita num ato político e 

formativo a contribuição com a docência no berçário, uma vez que trata-se de uma técnica 

baseada no modelo biopsicossocial, no qual o indivíduo é visto como um ser holístico e 

sistêmico, em que se une conceitos de teorias e da prática psicológica com o processo 

educativo de aprendizagem, tendo como principal objetivo dar melhor assistência às 

complexidades que envolvem a saúde do indivíduo. Aliado a isso, a técnica psicoeducativa 

se propõe a – por meio da promoção de um ambiente acolhedor e de confiança, associada ao 

fornecimento de informações – incentivar mudanças comportamentais, sociais e emocionais 

para, subsequentemente, prevenir adoecimentos e promover saúde (MAIA et al; 2018). 

Tendo em vista os aspectos destacados até aqui, este artigo objetiva propor 

experiências formativas que auxiliem na Educação emocional de professoras que atuam no 

berçário. Os dados foram produzidos a partir de informações coletadas durante o 

desenvolvimento do projeto: Psicoeducação emocional: das narrativas às práticas de 

autoconhecimento na docência com bebês, o qual se fundamentou nos estudos acerca da 

psicoeducação das emoções, uma das técnicas da Terapia Cognitiva-Comportamental.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA SOBRE A DOCÊNCIA COM BEBÊS: UMA 

DOCÊNCIA MARCADA POR RELAÇÕES E EMOÇÕES 

Para compreendermos o papel das professoras que atuam no berçário, é necessário 

discutir as imagens decorrente do trabalho realizado por elas. Para isso, trazemos a pesquisa 

de Carvalho e Radomisk (2017), que evidenciam duas imagens de docência de professoras 

que atuam com bebês em creches. De acordo com os autores, por muito tempo e ainda se 

permeia a ideia de “maternagem”, ou seja, que ser professora de bebês é ser substituta 

materna, e em razão disso, tem como função exclusiva o cuidado dos bebês aproximando 

cada vez mais, de um discurso de que no berçário "só se cuida", negando por sua vez o 

profissional. No entanto, é válido salientar que “o bebê não é apenas um corpo a ser banhado, 

alimentado ou trocado” (Tristão, 2004, p. 2). A dimensão do cuidado vai além de ações 

mecanizadas, entendendo o cuidado para além dessas ações.  
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A segunda imagem de docência de professoras que atuam no berçário é a de que os 

bebês devem ser estimulados para que se desenvolvam e estejam preparados para os níveis 

subsequentes da Educação infantil. Em relação a isso, de acordo com Tristão (2004), o 

trabalho com bebês "não aparece" dentro da creche, as crianças não "produzem" 

concretamente nada. Grande parte do tempo em um berçário é dedicado às atividades 

rotineiras de chegada, de alimentação, de troca, de banho e de descanso, que, com frequência, 

não recebem a atenção das professoras, não sendo assim refletidas e avaliadas no imaginário 

das profissionais da educação e mesmo em nível de senso comum, há a ideia de que deve 

haver a produção de algo para estar caracterizado um processo educativo, bem em acordo 

com a noção da sociedade capitalista na qual vivemos, que valoriza os resultados rápidos 

como lógica estruturante. 

Duarte (2012) enfatiza que há especificidades na prática docente com bebês. A autora 

explica que há uma diferenciação em “ser professora de bebês” e ser professora de crianças 

“maiores”. De acordo com a autora, considera-se o “ser professora de bebês” uma docência, 

sendo essa uma docência marcada por relações, apesar de toda a docência ter essa marca, 

mas, nesse caso, trata-se de relações vivenciadas com maior intensidade nos contextos da 

educação infantil. 

Na docência, no berçário, são as relações que conferem sentido à ação pedagógica. 

É na construção cotidiana de uma ecologia educativa, por meio de uma didática do fazer – 

baseada em prática, teoria e pesquisa que o trabalho pedagógico ganha tonalidade própria no 

âmbito da creche (...) A especificidade da ação docente com bebês se funda na organização 

e no fomento de um ambiente que possibilite o estabelecimento de relações dos bebês entre 

si, com objetos e com os adultos (CARVALHO; RADOMISKI, 2017, p.46). 

Considera-se a docência na educação infantil como uma ação sobre, com e para os 

seres humanos, em que “essa leva antes de tudo a relação entre pessoas, com todas as 

sutilezas que caracterizam as relações humanas (DUARTE, 2012, p.6). Nesta compreensão 

de uma docência marcada pela sutileza, podemos evidenciá-la de acordo com Tristão (2014):  

Presente em atos cotidianos, aparentemente pouco significativos, mas que revelam 

a importância do trabalho docente com bebês. Virar uma criança, colocá-la mais 

perto do grupo, perceber seus sinais corporais, estar atenta à temperatura ambiente 

para deixá-la com uma roupa confortável, cobri-la em um dia de frio e outras tantas 

ações podem fazer a diferença entra a atenção, característica de uma prática 

humanizadora, plena de significados e o descaso, característico das práticas 

desumanizadoras, para cada um daqueles meninos e meninas. Com isso, permito-

me afirmar que a prática docente com bebês se caracteriza pela sutileza das ações 
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cotidianas, que muitas vezes não são percebidas dentro da rotina diária, mas que 

são determinantes na caracterização dessa profissão devido aos seu cunho 

humanizante. 

Desse modo, Ser docente é uma profissão permeada por inúmeras relações, com os 

bebês e as crianças pequenas, com as famílias, com os demais professores, auxiliares e 

funcionários, coordenações pedagógicas, vice-direção, direção, enfim, de um modo geral, 

com toda a comunidade escolar, juntamente com suas intensas vivências do dia a dia 

(HORN, 2017). 

A docência é uma forma particular de trabalho sobre o humano, ou seja, uma 

atividade em que o trabalhador se dedica ao seu ‘objeto’ de trabalho que é 

justamente um outro ser humano, no modo fundamental da interação humana. A 

docência na linha das interações humanas é considerada como plural, heterogênea, 

personalizada e situada, ou seja, carrega as marcas dos seres humanos (TARDIF, 

2005, p. 8, apud HORN, 2017, p.19).  

A profissão professor(a) é, por natureza, delicada e complexa e, por isso, nunca 

existiram épocas em que fosse fácil exercê-la. Num mundo em crise social e ambiente global, 

os professores exercem a sua profissão em sociedades cada vez mais abertas e cheias de 

desequilíbrios em várias naturezas e em escolas que, no meio de sucessivas reformas, tardam 

em encontrar um rumo que vá ao encontro das necessidades dos diferentes alunos e pais 

(COELHO, 2012). 

O excesso de exigências e as atribuições de responsabilidades cada vez mais 

individualizadas, tanto em relação ao fracasso quanto ao sucesso dos sujeitos, trouxe consigo 

um aumento significativo na incidência de doenças como ansiedade, depressão, fobia social 

e Síndrome de burnout. Além de serem sintomas de ordem psicossocial, a elevada incidência 

de doenças dessa natureza entre professores deve servir de alerta para o desenvolvimento de 

estratégias capazes de preveni-las. 

A saúde mental dos professores evidencia fortes indicadores que nos chamam 

atenção para um problema de saúde pública que repercute na formação de crianças desde a 

mais tenra idade (NASCIMENTO; SEIXAS, 2020), visto que as tonalidades emocionais do 

professor na relação pedagógica geram emoções e comportamentos nos alunos, e este 

processo remete-nos para a importância da educação emocional (COELHO, 212, p.2). 

Conforme Gomes, Jesus e Jesus (2019) ainda são incipientes os programas de saúde 

voltados para professores como se pode verificar nos elevados índices de adoecimento dessa 

categoria profissional, apesar do conhecimento acerca dos processos promotores do seu 

adoecimento psíquico ser amplamente documentado. 
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Em relação aos índices de adoecimento, a revista Nova Escola publicou em seu site 

uma pesquisa com docentes, em que 60% se queixam de sintomas de ansiedade, estresse e 

dores de cabeça, e 66% já sofreram com fraqueza, incapacidade ou medo de ir trabalhar. 

Entre os entrevistados, 87%, infelizmente acreditam que estes problemas de saúde estão cada 

vez mais estão associados e intensificados pela profissão (OLIVEIRA, 2019). 

Outra pesquisa realizada por entidades de classe, a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (2017), anuncia que 71% dos 762 profissionais de Educação da 

rede pública de várias regiões do país, entrevistados no início de 2017, ficaram afastados da 

escola após episódios que desencadearam problemas psicológicos e psiquiátricos nos 

últimos cinco anos. De acordo com esses dados, observou-se que a maior incidência está nos 

casos de estresse provocado por situações de insegurança, com 501 ocorrências (65,7%), 

seguida pela depressão (53,7%) (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 

TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO, 2017). Segundo dados da CNTE, há pouco tempo, 

a perda da voz era a campeã entre as doenças que afastavam professores, mas fatores como 

deterioração das condições de trabalho e agressividade dos alunos alteraram esse ranking 

(idem, 2017).   

Somado a isso, o processo de burocratização excessivo nos espaços educativos, a 

falta de autonomia docente e até mesmo os limites formativos repercutem na classe docente 

como um todo anunciando “atingir sua integridade física e emocional e levar ao 

adoecimento” (MARTINS et al, 2014). Deste modo, em 1987, é criada a expressão “mal-

estar docente” pelo psicólogo espanhol José Esteve (1999) em que destaca aspectos 

negativos tanto pessoais quanto profissionais do professor como resultado das condições 

psicológicas e sociais em que exerce a docência. Muitos são os aspectos que corroboram 

para que haja este desencadeamento de mal-estar entre professores, dos quais se destacam 

de acordo com Martins et al (2014): 

 

O excesso de demandas distintas e, muitas vezes, contraditórias (burocráticas, 

morais, pessoais, profissionais, técnicas, etc) somado à jornada extenuante e às 

precárias condições de trabalho, baixos salários, atividades e responsabilidades 

fundamentadas em um discurso profissional e ético comprometido com a 

formação de sujeitos sociais atendidos pelas escolas públicas podem contribuir 

para a produção do mal estar docente, quando as solicitações do ambiente excedem 

a capacidade de lidar com elas (MARTINS, et al, 2014, p.282). 
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Neste sentido, problematizar a especificidade da docência com bebês a partir dos 

modos como as professoras de berçário significam as relações de cuidado e educação, 

sinalizam a atenção que deve ser dada, principalmente, no atual contexto que estamos 

vivenciando. Portanto, no que diz respeito a esta docência de bebês podemos observar que:  

Apesar de criadas com o intuito de melhorar o ensino e o cuidado com as crianças 

pequenas, o que se tem observado é que essas professoras têm uma sobrecarga de 

responsabilidade pela qualidade do atendimento. O trabalho em condições, e o alto 

índice de rotatividade devido à desvalorização profissional, assim como a falta de 

demarcação clara entre as atividades de mulher, mãe e professora e os desprestígio 

por serem frequentemente remetidas à figura de babá podem ser fatores para o 

mal-estar docente nas professoras de Educação Infantil (MARTINS, et al, 2014, 

p.283). 

E foi refletindo sobre isso que consideramos útil trazermos para o seio da discussão a 

seguinte indagação: De que maneira podemos contribuir para a educação emocional das docentes 

que atuam em berçários? Que resultou na promoção de uma formação docente voltada para a 

psicoeducação emocional dessas docentes. 

 

METODOLOGIA  

Este é um estudo desenvolvido a partir do projeto: Psicoeducação emocional: das 

narrativas às práticas de autoconhecimento na docência com bebês, em que analisamos as 

contribuições da psicoeducação na docência com bebês, a partir das narrativas ourindas dos 

“encontros formativos” realizados com 17 (dezessete) professoras de berçário da Rede 

Pública Municipal de Belém. Foram quatro encontros de 1 hora e 45 minutos, de forma 

virtual, por meio da plataforma gratuita Google Meets, devido a impossibilidade de 

encontros presenciais, em virtude da crise sanitária causada pelo vírus Sars-CoV-2, 

transmissor da COVID 19. 

A abordagem utilizada foi de cunho qualitativo, tendo em vista que este método de 

pesquisa visa avaliar fenômenos e construir conhecimento com base no método indutivo. 

Logo, o papel dos pesquisadores ao utilizar o método de pesquisa qualitativo é melhor 

compreender o comportamento e as experiências humanas, visando estabelecer parâmetros 

em suas análises de um grupo social, instituições ou organizações. 

Para a análise dos “encontros formativos” foi utilizada a pesquisa narrativa, tendo em 

vista que “na pesquisa narrativa, os participantes e o pesquisador são compreendidos como 

co-construtores e como co-agentes envolvidos na construção da pesquisa” (ARAGÃO, 2008, 
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p.298), o que permitirá observar a forma e contextos que as emoções abordadas nos 

encontros afetam as docentes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Os encontros, que aqui decidimos denominar de “encontros formativos”, foram 

organizados de modo que pudessem proporcionar momentos de troca, apresentar 

ferramentas, orientações que fossem relacionados ao processo de atuação das docentes para 

pensar o autoconhecimento, práticas corporais, estudos da Teoria Cognitiva-

Comportamental, elementos da Psicoeducação, atividades que auxiliassem a lidar com as 

emoções, se conhecer para depois conhecer e compreender o outro.  

A partir dos relatos, observamos que algumas professoras socializaram estados que 

a fragilizaram emocionalmente, e que foram intensificados no período pandêmico, dentre os 

quais os sintomas de ansiedade foram muito evidenciados. A mudança brusca na forma de 

ensino, foi um gatilho para o despertar graves problemas emocionais. Ter que repensar a 

metodologia e se adaptar aos meios digitais, o acúmulo de trabalhos e papéis assumidos por 

essas docentes, percebeu-se na fala e na expressão facial que as docentes estão carregando 

uma enorme carga emocional.  

Após uma jornada exaustiva, as mesmas não mediram esforços, porque não são 

somente enquanto professoras, mas antes de tudo, como mães, mulheres, esposas, tias, avós, 

que dedicaram algumas horas de um tempo precioso para aprender com o outro, para falar 

de si, das suas memórias, parar um pouco e refletir: Como eu sou? Por que sou? Como 

influencio o outro a partir do que sou nos espaços educativos em que atuo? Era o momento 

de trocar experiências, a partir de atividades educativas lúdicas e que proporcionaram 

reflexões e aprendizados, uma troca de experiência no sentido que nos falou Bondía (2002): 

 

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque requer um 

gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: 

requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, 

olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, 

demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a 

vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir 

os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar 

aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e 

espaço (BONDIÁ, 2002, p.24). 
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Nesse cenário, as experiências vivenciadas a partir dos “encontros formativos” 

procuraram psicoeducar as docentes que atuam nos berçários trabalhando conteúdos da 

Educação emocional, como: a regulação emocional, a competência social, a consciência 

emocional, autonomia emocional, habilidades de autoconceito e autoconhecimento, 

autocontrole, entre outras. Utilizando-se da psicoeducação, que de acordo com Marques 

(2016): 

é uma abordagem que coloca a sua ênfase na educação e na aprendizagem 

promovendo o autoconhecimento e auto compreensão uma vez que, informar 

sobre as características comuns ao transtorno mental que é vivenciado por cada 

um de forma particular e subjetiva, educa e faz aprender, mas também contribui 

para aumentar o autoconhecimento do sujeito portador. (...) A Psicoeducação 

assume um papel educativo e simultaneamente exploratório (do próprio 

indivíduo), desenhando um caminho que vai do conhecimento ao 

autoconhecimento. Isto permite que o sujeito se torne parceiro ativo em todo o 

processo de tratamento, e desenvolva novas formas de lidar com a doença mental 

e com os problemas do cotidiano dela resultantes, o que facilita a reabilitação 

psicossocial e o bem-estar em vivências futuras (MARQUES, 2016, p.279). 

As docentes consideraram que as atividades trabalhadas durante os encontros foram 

de ampla relevância para suas construções pessoais, trazendo contribuições em diferentes 

aspectos da vida seja eles de forma social, profissional e familiar. Para elas, a forma como 

os encontros foram organizados e desenvolvidos ao longo do processo facilitou a 

compreensão de conceitos do cotidiano, a exemplo das emoções, empatia, alteridade, a partir 

de novos olhares, abrindo perspectivas de autoconhecimento e mudança de comportamentos 

antes despercebidos pelas docentes. 

 

CONCLUSÕES 

Ao propor experiências formativas que contribuíssem para a Educação emocional 

das docentes que atuam no berçário, o estudo demonstrou a relevância de voltar o olhar para 

ampliar as possibilidades de enfrentamento às questões emocionais na docência a partir de 

diálogos propositivos. 

Nesse sentido,  a psicoeducação, como recurso no processo formativo da educação 

emocional das docentes que atuam com bebês, oportunizou não somente a aproximação entre 

duas áreas ainda pouco conhecida no ambiente acadêmico (Psicologia e a Educação), pois 

aparentemente não há pesquisas sobre a Educação emocional na docência com bebês, como 

também o interesse de as professoras aprofundar os conhecimentos adquiridos como lidar 
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com as emoções, pensamentos e comportamentos, mostrando-se um técnica acessível e de 

grande alcance. 

Entretanto, é importante esclarecer que o trabalho com a Psicoeducação, apesar de 

ser recorrente em pesquisas sobre a saúde, não é uma exclusividade do psicólogo ou do 

enfermeiro(a) com especialização em saúde mental, pois uma vez que a Psicoeducação reúne 

conhecimentos psicológicos e educativos, além de recorrer a outras disciplinas e campos de 

conhecimentos -como a medicina, nutrição, farmacologia, entre outras- visando ampliar o 

fornecimento de informações para o usuário assistido, logo podemos afirmar que todo e 

qualquer espaço educacional que promova oportunidades de ensinar e aprender são locais 

de possibilidade interventivas para a Psicoeducação.  

Desse modo, faz-se necessário proporcionar aos estudantes do curso de Pedagogia, 

conhecimentos sobre a Educação emocional na docência com bebês, pois aqueles serão 

habilitados para exercer a docência em creches. Além disso, raras vezes, vemos propostas 

pedagógicas que valorizem a educação emocional e se voltem para o olhar humanizador da 

figura da professora, em especial, a do berçário, em que pouco se considera a promoção da 

saúde mental no espaço educativo. 

Portanto, cada vez mais se torna necessário discutir as emoções e estas precisam ser 

consideradas nos processos educacionais: o docente precisa estar atento não só às emoções 

dos bebês, mas também às próprias emoções, pois o comportamento do educador assume 

uma importância nem sempre pensada, mas que impacta não somente no aprendizado dos 

bebês, mas que perpassa por toda a Educação. 
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RESUMO 

O objetivo deste artigo é refletir acerca das experiências vivenciadas durante o Estágio 

Supervisionado Anos Iniciais do Ensino fundamental.  O estágio foi realizado no formato 

remoto em virtude da suspensão das aulas presenciais em decorrência da pandemia do 

Covid-19, as atividades foram desenvolvidas através do WhatsApp e Google Meet . O 

estágio foi realizado em uma escola da rede municipal de ensino de Cajazeiras-PB. O 

estágio ocorreu em uma turma do 4° ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Este 

estudo apresenta reflexões do período de observação da turma do 4° ano, bem como, 

apresenta e faz uma analise das atividades desenvolvidas durante a regência. O 

embasamento teórico que norteia este trabalho tem como referenciais os textos dos 

seguintes autores: Silva(2020); Lugle e Magalhães (2013); Lima(2008); Saraiva, 

Traversini, Lockmann (2021); Pimenta e Lucena (2006); Freire (2015); Luckesi (2014) 

entre outros. Diante do momento atípico em que foi realizado o estágio, vale acrescentar 

que foi uma experiência desafiadora para a formação das crianças e também dos futuros 

Pedagogos e Pedagogas. 

Palavras-chave: Estágio. Formação. Ensino Remoto. Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to reflect on the experiences lived during the Supervised 

Internship Early Years of Elementary School. The internship was carried out in the remote 

format due to the suspension of in-person classes due to the Covid-19 pandemic, the 

activities were developed through WhatsApp and Google Meet. The internship was carried 

out in a school in the municipal education network of Cajazeiras-PB. The internship took 

place in a 4th grade class in the early years of elementary school. This study presents 

reflections from the observation period of the 4th year class, as well as presents and 

analyzes the activities developed during the regency. The theoretical basis that guides this 

work is based on the texts of the following authors: Silva(2020); Lugle and Magalhães 

(2013); Lima(2008); Saraiva, Traversini, Lockmann (2021); Pimenta and Lucena (2006); 

Freire (2015); Luckesi (2014) among others. Given the atypical moment in which the 

internship took place, it is worth adding that it was a challenging experience for the 

training of children and also of future Pedagogues and Pedagogues. 

Keywords: Internship. Formation. Remote Teaching. Early Years of Elementary School. 
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INTRODUÇÃO 

O estágio é um componente curricular obrigatório do curso de Pedagogia da UFCG, 

campus Cajazeiras- PB, Conforme Resolução Nº 03/2011:  

 

Fixa normas para o Estágio Supervisionado em Educação Infantil e o Estágio 

Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, previstos no Projeto 

Pedagógico do Curso de Graduação em Pedagogia - Licenciatura, do Centro de 

Formação de Professores do campus de Cajazeiras desta Universidade e dá 

outras providências. 

 

Os dois estágios são realizados em momentos distintos, Estágio Supervisionado em 

Educação Infantil foi realizado no 5° período, e o Estágio Supervisionado Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental foi realizado no 8° período em formato remoto.  

O estágio tem como objetivo geral:  Compreender a importância da formação 

inicial do estagiário no Curso de Pedagogia, da Unidade Acadêmica de Educação, do 

Centro de Formação de Professores, considerando a Resolução nº 11/2021 – UFCG, que 

regulamenta, em caráter excepcional, as atividades de ensino do período letivo 2020.2e. 

Como objetivos específicos: Discutir o processo de formação docente para atuação nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Refletir como ocorre o processo de organização do 

trabalho docente na elaboração de planejamentos e planos de aula; Sistematizar a proposta 

de trabalho para o estágio supervisionado nos anos iniciais; Desenvolver experiências 

sócio educativas na unidade escolar – campo de estágio, a partir de atividades remotas; 

Produzir o relatório descritivo-analítico, a partir das vivências do estágio.  

Tendo em vista a necessidade dos estágios para formação dos professores: 

“Entendemos 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” (PIMENTA, LIMA, 2006, p.6). Em outras palavras, o estágio não é 

somente a parte prática, uma vez que, esse momento formativo exige momentos de 

pesquisa, revisão de literatura,  sobretudo  dos teóricos das disciplinas cursadas durante 

todo o curso. 

Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo geral refletir acerca das 

experiências vivenciadas no Estágio Supervisionado Anos Iniciais do Ensino fundamental 

em uma escola da rede municipal de ensino de Cajazeiras-PB.  
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Os tópicos que seguem apresentam reflexões da fase de observação e regência do 

estágio remoto, realizado na Escola Carolino de Sousa Neto na turma do 4° ano dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental,  por último tem- se as considerações finais. 

  

EXPERIÊNCIAS DO ESTÁGIO REMOTO: OBSERVAÇÕES ACERCA DA 

TURMA DO 4° ANO, ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

O curso de Pedagogia da UFCG, campus Cajazeiras-PB, oferta em sua matriz 

curricular duas disciplinas de estágio. O Estágio Supervisionado na Educação infantil é 

realizado no 5° período. Já o Estágio Supervisionado Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

foi realizado no 8° período. Neste artigo será apresentado as experiências vivenciadas no   

Estágio Supervisionado Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A referida disciplina foi 

organizada da seguinte forma: Primeiro momento, leituras e discussões do aporte teórico 

que subsidiou as atividades desenvolvidas no estágio. Foram discutidos os seguintes textos: 

As contribuições do estágio Supervisionado na Formação Docente em tempos de Pandemia 

de Silva(2020); O papel do estágio na formação do professor dos anos iniciais do ensino 

fundamental de Lugle e Magalhães (2013); Reflexões sobre o estágio prática de ensino na 

formação de professores de Lima(2008); A educação em tempos de COVID-19: ensino 

remoto e exaustão docente de Saraiva, Traversini, Lockmann (2021); Estágio e Docência: 

diferentes concepções de Pimenta e Lucena (2006). 

 No segundo momento observação da turma no qual realizou-se o estágio remoto. 

Terceiro momento elaboração dos planos de aula. Quarto momento foi a regência. Quinto 

momento escrita do relatório e apresentação das experiências vivenciadas durante o estágio 

remoto. 

A instituição de ensino em que foi realizado o estágio remoto nos anos iniciais do 

ensino fundamental, está localizada no distrito de Divinópolis, as margens da Br. 230, 

município de Cajazeiras-PB.   A Escola Carolino de Sousa Neto faz parte da rede 

municipal de ensino da cidade de Cajazeiras-PB. A Escola foi criada em 30 de julho de 

1989. A referida escola oferta a Educação Infantil, Ensino fundamental Anos Iniciais e 

Ensino Fundamental Anos finais.  O público matriculado nesta escola são estudantes 

residentes nas seguintes localidades: Distrito de Divinópolis, Sítio Almas,  Sítio Zé Dias, 

Sítio Santo Antônio, e entre outros. 
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O estágio remoto foi organizado da seguinte forma: primeiro momento, a 

observação da turma durante os dias 16 a 20 de Agosto de 2021.  Segundo momento, 

intervenção pedagógica durante os dias 06 a 24 de Setembro de 2021. O estágio foi 

realizado na turma do 4°ano, a professora da turma tem graduação em Geografia e 

Especialização em Metodologia do Ensino. Ao todo estavam matriculados 29 alunos, 

apenas 14 alunos acompanham as aulas remotas via WhatsApp e via Google Meet entre 

esses apenas há uma aluna que não participava das aulas síncronas,  pois, não conseguiu 

baixar o aplicativo no celular da mãe.  

Com a suspensão das aulas presenciais, em decorrência da pandemia do Covid-19 

vírus que se alastrou por todo o mundo, algumas das medidas de prevenções adotadas foi o 

isolamento social. Diante disso as aulas passaram a ser remotas utilizando recursos 

tecnológicos  e entrega de tarefas impressas na escola. 

 Dessa forma, diante de muitas novidades em pouco tempo os professores sentiram-

se inseguros. A partir dos diálogos com a professora regente da turma do 4° ano, a mesma 

afirmou que as aulas remotas trouxeram muitas dificuldades, sobretudo, em relação ao uso 

das ferramentas digitais, uma vez que, não fazia parte do seu cotidiano o uso recorrente de 

computador e celular para ministrar as aulas. Em relação a formação ofertada pela 

Secretaria Municipal de Educação, a professora considerou insuficiente principalmente 

para os professores que não tinham o costume de usar as ferramentas digitais.  Mas, apesar 

das dificuldades a mesma afirmou que está em constante aprendizado. Além disso, planejar 

aulas síncronas e assíncronas e atender as demandas dos estudantes que não acompanham 

as aulas online triplicou a carga horária dos professores. De fato: 

O trabalho vai além da carga horária contratada e o professor encontra-se 

disponível nos três turnos para responder às perguntas e tirar dúvidas por 

WhatsApp. Além disso, há a necessidade de planejar as atividades, enviar, seja 

em formato digital ou físico, e, ainda, ter tempo para receber e corrigir as 

atividades realizadas pelos alunos. (SARAIVA, TRAVERSINI, LOCKMANN, 

2020, p.05)            

      

Nesse interim, nota-se o risco da precarização e desvalorização do trabalho docente, 

o aumento da carga horária não está em consonância com o salário pago aos professores. 

Desse modo, é necessário que haja o dialogo entre escola, professores, estudantes e 

familiares, para que seja definido limites, no que se refere aos horários das aulas, bem 

como, o envio de atividades aos professores.   
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Durante a semana de observação a estagiária foi inserida no grupo de WhatsApp da 

turma do 4°ano, a professora regente avisou a turma da participação da nova integrante, em 

seguida, a estagiária explicou ao grupo que estava participando de mais um momento 

formativo, o estágio.  

A partir da inserção no grupo da turma foi possível acompanhar a dinâmica da 

turma nas aulas assíncronas. A comunicação iniciava as sete horas. Observou-se que a 

professora regente usava para compartilhar vídeos e atividades. Os vídeos eram 

relacionados aos conteúdos da aula, eram compartilhados vídeos de acolhimento com 

mensagens e orações.  As atividades frequentemente eram dos livros didáticos, a 

professora definia as páginas, e explicava por áudios as questões. As crianças costumavam 

dar feedback, sobre os vídeos e também tiravam dúvidas.  

A organização das aulas assíncronas quando não ocorre interação em tempo real em 

espaço virtual e síncronas interação em tempo real em espaço virtual ocorreu da seguinte 

forma: três dias via WhatsApp e dois dias via Google Meet.  

Na fase de observação foi acompanhada apenas um dia de aula síncrona . 

Constatou-se que as crianças ficavam apreensivas pelo link da aula, as seis e meia 

começavam o “tia manda o link". Todos durante a aula usavam a farda da escola, inclusive 

a professora.  

Em relação a presença da estagiária todas as crianças foram acolhedoras, logo, de 

início a estagiária foi elogiada durante a aula via Google Meet. Isso com certeza foi uma 

surpresa, uma vez que, o formato remoto limita o contato a interação face a face entre 

estagiária e estudantes. Apesar das interdições impostas pela pandemia, ainda resistem as 

relações carinhosas entre professores e estudantes. De acordo com Freire (2015) os 

professores não devem fechar- se ao carinho dos educandos, nossa profissão não limita-se 

apenas a conteúdos, somos sensíveis e cheios de emoções, sobretudo, nesse momento de 

isolamento social em que estudantes e professores foram afastados do cotidiano escolar o 

carinho e o afeto mesmo sendo virtual pode ser um ótimo antídoto para curar nossos 

medos. 

 Durante a aula síncrona foi possível observar os espaços de estudos das crianças. 

Esses espaços eram diversos, o quarto, a cozinha, a sala,  nenhum dos estudantes tinham 

um espaço destinado apenas para os estudos. 
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Alguns estudantes principalmente os que residem nos sítios mais distantes tinham 

dificuldades com a internet.  A instabilidade persistia e também o estudante tentando 

permanecer na aula. Essas dificuldades enfrentadas são testemunhadas por muitos 

professores em todos os níveis da educação escolar. 

  

Escrevo-lhe, minha aluna, com preocupação docente porque há mais de um ano 

não te vejo. Nas noites de lições remotas, lhe aguardo; você não acessa. 

Lembro,faz um bom tempo, quando paramos a aula para comentar o que acontecia, 

e não foi somente contigo: está participando e, no instante seguinte, caiu a 

conexão, saiu. Seu teimoso esforço em permanecer na conexão repetia 

incansavelmente está participando... saiu...(CASSOL, NAGARO, 2021,p.46). 

 

O ensino remoto agravou mais as dificuldades dos estudantes em permanecer na 

escola. Durante o ano de 2019,  o que afastava os estudantes da escola era a falta de 

transporte escolar, falta de  merenda escolar, a falta de professores. Atualmente os 

obstáculos são outros, não possuir um celular, um computador, não ter condições 

financeiras para comprar pacotes de internet. 

 Assim sendo, através do Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, nós estagiários e  estagiárias fomos inseridos nesse momento formativo 

atípico, o estágio remoto. Desse modo, esses momentos permitiram vivenciar os desafios 

enfrentados por professores e estudantes no ensino remoto.    

No próximo tópico será apresentada as atividades desenvolvidas no período de 

regência do estágio.  

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A TURMA DO 4° ANO  

A etapa da intervenção pedagógica iniciou  no dia 06 de setembro de 2021, foi um 

momento desafiador, afinal esse era o primeiro momento enquanto estagiária  

desenvolveria atividades com os estudantes. Os primeiros dias de regência assíncrona 

ocasionou inseguranças, com certeza estagiar em um formato não convencional limitou a 

comunicação com os alunos. Nas aulas assíncronas não é possível ver as expressões de 

dúvidas, surpresas, só restava aguardar um áudio ou uma pergunta digitada sobre possíveis 

dúvidas relacionadas a atividade. Diante tudo isso foi inevitável a insegurança. De fato: 
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Dificilmente este primeiro dia será um dia sem inseguranças, sem timidez, sem 

inibições, sobretudo se a professora ou o professor mais do que puramente se 

pensa inseguro está realmente inseguro, se sente tocado pelo medo de não ser 

capaz de conduzir os trabalhos, de contornar as dificuldades. (FREIRE, 2015, 

p.111) 

 

De acordo com Freire (2015), o primeiro dia de aula é sempre um momento 

desafiador para a professora iniciante, uma vez que, a insegurança se torna presente pelo 

fato da professora não se sentir segura com o que pretende desenvolver com a turma. Isso 

também acontece com estagiários e estagiárias na fase da regência, sempre ocorre 

nervosismo, medo, insegurança, embora, no atual contexto o estágio tenha sido remoto 

essas sensações ainda estavam presentes.    

Apesar de tudo foi possível superar a insegurança, finalmente os estudantes 

iniciaram o dialogo com a estagiária tirando dúvidas.  Durante as três semanas de regência, 

doze estudantes fizeram as devolutivas das atividades assiduamente. 

Na disciplina de História em dois dias foram desenvolvidas atividades em alusão ao 

07 de Setembro data em que é comemorado a Independência do Brasil. Para trabalhar esta 

temática foram compartilhados no grupo da turma textos sobre a Independência do Brasil, 

e durante a aula síncrona via Google Meet foi usada a ferramenta PadLet3 apresentando o 

hino da independência e a história de quadrinho da turma da Mônica em comemoração ao 

07 de setembro.  A fotografia 1 mostra os recursos didáticos e tecnológicos usados. 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 1-  Apresentação no PadLet, sobre o 07 de Setembro 

                                                           
3 O Padlet é uma ferramenta online que permite a criação de um mural ou quadro virtual dinâmico e 

interativo para registrar, guardar e partilhar conteúdos multimídia. Funciona como uma folha de papel, onde 

se pode inserir qualquer tipo de conteúdo (texto, imagens, vídeo, hiperlinks) juntamente com outras pessoas. 

de 2021.   
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                                       Fonte: A autora 06-09-2021 

 

A ferramenta  Padlet  foi  usado na aula síncrona, foi realizada a leitura da história 

em quadrinho, em seguida realizamos uma discussão sobre o tema, realizamos também 

uma leitura crítica desse momento histórico, a partir do questionamento “O nosso país e 

realmente independente?”. Após esse momento solicitei uma atividade. As crianças 

produziram uma história em quadrinho abordando a temática da Independência do Brasil. 

Nas fotos abaixo tem-se alguns registros da atividade.  

 

Fotografia 2- Atividade história em quadrinhos 
   

 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

              Fonte: A autora 06-09-2021 

 

 

A proposta desta atividade era trabalhar com o lúdico, em que os estudantes 

pudessem usar a criatividade para a compreensão do conteúdo. As atividades lúdicas 

geralmente buscam despertar o interesse dos estudantes, são convidativas e despertam mais 

atenção. Além disso: “Pode advir de qualquer atividade que faça os nossos olhos 

brilharem” (LUCKESI, 2014, p.18).  
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Nesse sentido Luckesi (2014) também afirma que existe uma diferença entre o 

conceito de ludicidade e lúdico. A ludicidade é algo interno ao sujeito, ou seja, o modo 

como a atividade pode impactar o estudante, despertando ou não o seu interesse. O lúdico é 

algo externo usado para chamar a atenção do estudante, são diversas as estratégias para 

trabalhar com o lúdico, a saber:  por meio de brincadeiras, materiais didáticos, ferramentas 

digitais e etc.  Desse modo, compreende-se que atividade proposta contemplou a 

ludicidade e o lúdico, uma vez que, usei elementos externos para chamar a atenção dos 

estudantes, a maioria gostaram da ferramenta Padlet e da história em quadrinho 

apresentada, isso pode ser comprovado nas fotografias das atividades acima, nota-se que os 

estudantes usaram a criatividade para abordar o conteúdo discutido na aula.  

Dando continuidade ao conteúdo multiplicação que os estudantes do 4° ano já 

vinham estudando na disciplina de Matemática, resolvi trabalhar a multiplicação de uma 

forma diferente, utilizando os jogos online. Apesar das dificuldades do ensino remoto, no 

que se refere a este tipo de atividade somente tornou-se possível sua realização porque os 

estudantes tinham o celular e internet para acessa-los, todavia se estivéssemos na escola 

essa atividade seria mais difícil não teria computadores para todos os estudantes a internet 

de qualidade baixa comprometeria o acesso de alguns.  

Foram trabalhados os seguintes jogos: Multiplicação de Verão4, Disparo com 

Tabuada5, Tabuada do Dino6. Nas fotografias da página que segue tem- se os registros dos 

jogos trabalhados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Jogo disponível no site educativo Coquinhos, a plataforma reúne diversos jogos que podem ser trabalhados 

em várias disciplinas.  
5 Jogo disponível no site educativo Tabuada de Multiplicar  você pode facilmente praticar todas as tabuadas.  
6 Jogo disponível no site educativo Escola Games a plataforma reúne vários jogos para trabalhar na disciplina 

de Matemática.  
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         Fotografia 3- Atividade de matemática aprendendo multiplicação através dos jogos 

 
Fonte: A autora 13-09-2021 

  

Durante o período de observação da turma notei na aula síncrona que geralmente na 

disciplina de Matemática era utilizado apenas o livro didático e os estudantes resolviam no 

caderno vários exercícios. Faltava o lúdico, a contextualização da matemática com o 

cotidiano dos estudantes. 

O ensino descontextualizado da matemática vem sendo realizado há muito tempo, 

somente a partir da década de 50 e 60 que foram surgindo debates sobre o tema.  O ensino 

da matemática contribuía para a formação de sujeitos passivos, incapazes de questionar e 

criticar. A aprendizagem da matemática realizava-se apenas por meio da memorização de 

cálculos e repetição de exercícios. Essas práticas ainda persistem no ensino de Matemática 

(MACCARINI, 2011).      

Então, essas podem ser uma das prováveis explicações para o fato de muitos 

estudantes apresentarem dificuldades e também por não gostarem da disciplina, para 

muitos estudantes a Matemática é uma disciplina complexa. No entanto, a Matemática 

pode ser trabalhada de outras maneiras. 

 

A prática pedagógica deve ser permeada pela resolução de problemas 

desafiadores, reais, simuladores e interessantes, para que o aluno seja desafiado e 

construa o seu conhecimento com significado, aplicando-o adequadamente. 

(MACCARINI, 2011, p.140).  

 

Sendo assim, a escolha dos jogos online para abordar a multiplicação levou em 

consideração todas essas discussões apresentadas anteriormente. Buscou-se trabalhar o 

conteúdo de uma forma que despertasse o interesse dos estudantes, uma vez que, os jogos 
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online fazem parte do cotidiano das crianças a maioria tem aplicativos de jogos baixados 

no celular, eles jogam em momentos de lazer, por isso foi significativo trazer a Matemática 

para esse contexto. Além do mais é uma das maneiras de demonstrar que podemos 

aprender de diversas formas, não somente por meio da resolução dos exercícios do livro 

didático. Possivelmente essa alternativa mostrou aos estudantes que a Matemática pode ser 

também uma disciplina interessante, desafiadora, significativa.  

Durante as aulas síncronas percebi que geralmente são as mães que auxiliam os 

estudantes durante a aula, algumas ajudam os filhos no acesso ao celular, outras traziam 

um copo com água, ouvi a voz de algumas mães auxiliando os filhos com as atividades da 

aula. No contexto em que a maioria dos estudantes estão inseridos, a maioria das mulheres 

dedica-se apenas ao lar e os homens trabalham , consequentemente  elas são destinadas as 

funções de cuidar do lar e auxiliar os filhos nos estudos. Contudo, essa função não deveria 

ser somente das mulheres, uma vez que:  

 

O trabalho de cuidar da casa e dos filhos não deveria ter gênero, e o que devemos 

perguntar não é se uma mulher consegue ‘dar conta de tudo’ e sim qual a melhor 

maneira de apoiar o casal em suas duplas obrigações no emprego e no lar. 

(ADICHIE, 2017, p.18) 

 

 

Deste modo, o cuidado do lar e da educação dos filhos deveria ser uma função do 

casal, precisamos desconstruir essa ideia de que somente as mulheres são responsáveis por 

ajudar as crianças com as atividades da escola, cabe também aos homens ao chegar do 

trabalho auxiliar os filhos com as atividades escolares. Demonstrar interesse pelos estudos 

dos filhos deveria ser responsabilidade do casal e não apenas de um dos cônjuges.  

Na disciplina de Português entre as atividades desenvolvidas destaca-se neste 

trabalho, a atividade assíncrona de leitura e produção textual a partir do livro “Malala a 

menina que queria estudar”, o livro conta a história real da jovem paquistanesa Malala em 

sua luta em defesa da educação para meninas em seu pais. Foi sugerido que após a leitura 

do livro, os estudantes tinham que escrever uma pequena produção textual abordando o 

que a escola significava em suas vidas.   

 Em síntese as produções textuais falavam da escola como um lugar em que se 

aprende a ler e escrever, onde aprende-se valores, possibilita formação para atuar no 

mercado de trabalho e também contribui para que os alunos ingressem no ensino superior. 

Além disso, foi dito que a escola promove a amizade, a diversão e alegria. Muitos 
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aprendizados podem ser construídos na escola, haja vista que: “A escola não é só um lugar 

para estudar, mas para se encontrar, confrontar-se com o outro, discutir, fazer 

política”.(GADOTTI, 2007,p.12). De fato, a escola pode garantir tudo isso, desde que seja 

comprometida com uma educação crítica, humanizada, que ensine aos educandos que o 

respeito as diferenças é dever de todos.  

Tendo em vista  as atividades desenvolvidas durante o estágio remoto entende-se 

que a partir das aulas remotas os professores precisaram ressignificar suas aulas, fazendo 

das tecnologias aliadas do processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma: “A tecnologia é 

uma ferramenta capaz de motivar o aluno, isto é, se sua utilização estiver inserida num 

ambiente de aprendizagem desafiador, integrado com um trabalho pedagógico que 

interesse e o motive”. (DINIZ, et al., 2020,p.174). Então, busquei inovar usando algumas 

ferramentas digitais que despertassem a atenção dos estudantes, sobretudo, durante as aulas 

síncronas.  Para usar essas ferramentas digitais não é necessário ser um especialista em 

tecnologias da educação com a prática cotidiana pode-se aprimorar cada vez mais. Têm 

muitas ferramentas que o manuseio não é complicado e é significativo, a exemplo do 

PadLet, que pode ser usado para trazer inovação e também o lúdico, contribuindo para o 

processo de ensino e aprendizagem.  

 

CONCLUSÕES 

A partir das reflexões realizadas neste estudo acerca do estágio remoto entendemos 

que esse momento formativo, é mais do que prática, pois exige que os estagiários e 

estagiárias sejam pesquisadores, uma vez que, toda prática necessita de pesquisa e reflexão 

antes e após sua realização.   

Em relação, ao momento atípico que enfrentamos, o estágio possibilitou a inserção 

no cotidiano dos professores, então, foi possível compreender os desafios enfrentados 

pelos professores e estudantes no ensino remoto. 

Nesse contexto, fomos desafiados a usar recursos tecnológicos para que as aulas se 

tornassem interessantes e despertassem o interesse dos educandos. Notamos também que 

os professores tinham dificuldades no uso desses recursos tecnológicos.  A vista disso 

gravei um vídeo e enviei para professora regente mostrando o passo a passo para preparar a 

exposição de aulas na plataforma PadLet.  
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Sendo assim, entendemos que o estágio remoto foi significativo para nossa 

formação, pois, fomos participantes como estudantes e estagiários  desse momento singular 

da educação brasileira com certeza ficará marcado na História da Educação Brasileira.   
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FORMAÇÃO PERMANENTE: DIALOGANDO COM AS PESQUISAS 

ACADÊMICAS. 

       

                                                                                                                                        Alaíde Vieira de Andrade Costa1 

                      
 

RESUMO 

O presente trabalho apresenta um levantamento bibliográfico de produções acadêmicas, 

denominado Estado da Arte ou Estado do Conhecimento, com o intuito de realizar a revisão 

teórica sobre a formação permanente e continuada de docentes, perceber aproximações e 

distanciamentos do nosso objeto de estudo referente a partilha de experiências concernentes 

à ação-reflexão-ação. O referencial teórico se fundamenta na epistemologia freireana, 

trazendo como principal conceito a formação permanente, abrindo possibilidades para os 

docentes ultrapassarem o olhar espontâneo sobre a realidade da prática pedagógica e superá-

la pela criticidade cada vez mais epistemológica. Para alcançarmos os objetivos 

identificamos produções acadêmicas, por meio da busca em sites específicos, que tratam da 

“formação continuada” e “formação permanente”, sendo esses os descritores que nortearam 

nossa pesquisa. Nossa busca acontece por teses e dissertações, no Banco de Teses e 

Dissertações (BDTD) e no repositório da UERN. Feita a seleção dos trabalhos realizamos o 

diálogo do nosso objeto de pesquisa com as discussões dos trabalhos mapeados.  A revisão 

de literatura nos possibilitou um maior conhecimento no âmbito da Formação Continuada e 

da Formação Permanente, observamos que as discussões sobre Formação Continuada 

confere um maior enfoque no que se refere aos conhecimentos construídos coletivamente, 

mediados pelo diálogo com o outro, construindo assim a Formação permanente, além de 

permitir a identificação de abordagens e referenciais próximos ou distintos da nossa pesquisa 

dissertativa. 

Palavras-chave: Estado da Arte. Formação Permanente. Formação Continuada. 

 

ABSTRACT 

The present work presents a bibliographic survey of academic productions, called State of 

the Art or State of Knowledge, in order to perform the theoretical review on the permanent 

and continuing education of teachers, to perceive approximations and distances from our 

object of study related to the sharing of experiences related to action-reflection-action. The 

                                                           

1 Graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN, 2009). Especialista 

em Psicologia Escolar e da Aprendizagem pelas Faculdades Integradas de Patos (FIP, 2011). Mestra, Programa 

de Pós-Graduação em Educação - POSEDUC, UERN;  Professora da Educação Infantil, Prefeitura Municipal 

de Mossoró. E-mail: alaide_vieira2010@hotmail.com 
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theoretical framework is based on Freirean epistemology, bringing as main concept the 

permanent formation, opening possibilities for teachers to overcome the spontaneous view 

on the reality of pedagogical practice and overcome it by increasingly epistemological 

criticality. To achieve the objectives we identified academic productions, through the search 

on specific sites, which deal with "continuing education" and "permanent training", these are 

the descriptors that led our research. Our search takes place for theses and dissertations, in 

the Bank of Theses and Dissertations (BDTD) and in the UERN repository. After selecting 

the works, we carried out the dialogue of our research object with the discussions of the 

mapped works.  The literature review allowed us to have a greater knowledge in the field of 

Continuing Education and Continuing Formation, we observed that the discussions on 

Continuing Education give a greater focus with regard to knowledge constructed 

collectively, mediated by dialogue with the other, thus building the permanent formation, 

besides allowing the identification of approaches and references close to or different from 

our dissertation research. 

Keywords: State of the Art. Permanent Training. Continuing Education. 

 

APRESENTAÇÃO 

Concernente às pesquisas acadêmicas, há atualmente, uma heterogeneidade de 

abordagens referentes aos mais variados campos da atividade humana. Diversas são as 

problemáticas discutidas, sob vieses distintos. Em virtude dessa diversidade de produções 

acadêmicas, o objetivo desse tipo de trabalho é descrever o estado atual de uma dada área de 

pesquisa. Ao propormos uma investigação é necessário conhecer as produções relacionadas 

ao tema, no sentido de saber sob quais vieses as abordagens se desenvolvem, quais as 

aproximações e distanciamentos com a pesquisa que pretendemos realizar, e quais aspectos 

ainda não foram discutidos. 

Neste sentido, desenvolvemos um levantamento bibliográfico de produções 

acadêmicas concernente à formação continuada e permanente de professores/as, 2 por meio 

da pesquisa denominada Estado da Arte ou Estado do Conhecimento, para conhecer 

proposições de pesquisadores mais próximos da nossa realidade espaço-temporal no que diz 

respeito à formação docente posterior à graduação, além de fornecer subsídios para a 

elaboração da dissertação, referente à pesquisa desenvolvida com professoras de duas 

unidades de educação infantil da rede municipal de ensino em Mossoró, posto que, o estudo 

é uma síntese de uma pesquisa maior que tem como principal teórico o educador Paulo 

                                                           
2  Este artigo origina-se de uma pesquisa de dissertação sobre formação permanente docente da autora do artigo. 
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Freire. A pesquisa é integrante de um projeto elaborado no formato guarda-chuva3 

institucionalizado em duas edições pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, desenvolvido por docentes e 

discentes pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Curso de 

Pedagogia da Faculdade de Educação – POSEDUC/FE/UERN. 

Nossa busca acontece primeiramente por teses e dissertações no Banco de Teses e 

Dissertações (BDTD) e no repositório da UERN, pois entendemos que apresentam 

fundamentação teórica mais ampla, com trabalhos produzidos e defendidos entre os anos de 

2015 e 2019 em programas de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte - UFRN e da Universidade Federal do Ceará – UFC, por nos serem mais 

próximos. Norteamos nossas buscas pelos descritores: “Formação Continuada” e “Formação 

Permanente”. A busca das produções enfatizou o referencial teórico e o percurso 

metodológico de cada abordagem.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A pesquisa fundamentada no aporte teórico-metodológico freireano voltado para a 

problematização da realidade é um processo que se constrói na elaboração e reelaboração de 

questionamentos, de forma crítica e criativa, mediante o diálogo. 

A visão crítica e autocrítica da abordagem freireana de pesquisa implica no 

desenvolvimento da criatividade, originalidade e autonomia e num estado 

de vigilância constante contra os dogmatismos e maniqueísmos que podem 

reger a produção científica. A complexidade do olhar sobre o real exige do 

pesquisador freireano a compreensão da inexistência de certezas absolutas 

e de possibilidades únicas de respostas às suas interrogações 

(NASCIMENTO, H. 2011, p. 52). 
 

        A problematização se torna um processo dialético à medida que, ao problematizar, o 

sujeito insere-se no processo, pois é impossível alguém estabelecer um processo 

problematizador e não fazer parte dele uma vez que, segundo o pensamento de Freire (1983, 

p. 82), “ Ninguém, na verdade, problematiza algo a alguém e permanece, ao mesmo tempo, 

                                                           
3 Este projeto de pesquisa é desenvolvido em coparticipação com o GEPEL – Grupo de Estudos e Pesquisas 

em Educação e Linguagens e seus subgrupos de extensão LEFREIRE – Diálogos em Paulo Freire e Educação 

Popular e Teatro Imagem na Sala de Aula; e o Grupo de Estudos e Pesquisas Educação e Subjetividades – 

GEPES, todos da Faculdade de Educação da UERN. O GEPEM – Grupo de Estudos e Pesquisas Educação em 

Movimento, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, colabora com os estudos, publicizados 

por Marques, Barbosa e Soares (2019). 
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como mero espectador da problematização”. Ao problematizar sua prática, o professor-

pesquisador é também problematizado, por isso mesmo, continua aprendendo.  A 

curiosidade crítica, sujeita a limites, se encontra em um permanente exercício de observação, 

comparação e questionamento que convoca a imaginação, fazendo-a mais criteriosa de 

maneira a conhecer e reconhecer metodicamente o objeto em sua realidade. A este respeito, 

Freire (2019, p. 86) ressalta que “Um dos saberes fundamentais à minha prática educativo-

crítico é o que me adverte da necessária promoção da curiosidade espontânea para a 

curiosidade epistemológica” (grifos do autor). Este pensamento remete a uma compreensão 

que se contrapõe à educação bancária na qual educadores são considerados como 

transmissores de conhecimentos e educandos como meros receptores passivos. Quanto mais 

exercitamos a curiosidade crítica sobre nossos objetos de estudos e pesquisas e com maior 

rigor metodológico, tanto mais a curiosidade espontânea se intensifica e nos aproximamos 

com maior exatidão sobre ela, tornando-a mais epistemológica. 

Freire adverte que não existe, porém, a problematização sem realidade. “A 

problematização, na verdade, não é a do termo relação, em si mesma. O termo relação indica 

o próprio do homem [e da mulher] frente ao mundo, que é estar nele e com ele, como um ser 

do trabalho, da ação, com que transforma o mundo” (FREIRE, 1983, p. 83). Nesta 

perspectiva, a problematização da realidade como componente da formação docente 

permanente comporta a problematização da história e da cultura em que se inserem os 

educadores e faz, deles, seus próprios criadores. 

A formação permanente docente se refaz constantemente e é pensada a partir da 

realidade da prática pedagógica e suas necessidades. Para aprendermos este processo de 

formação proposto por Freire é necessário compreendermos a educação que se faz e refaz 

permanente na busca pela humanização dos homens e mulheres. “Considerando o homem 

enquanto ser histórico e, por sua vez, inconcluso, Freire chamou atenção para a educação 

como um processo permanente” (LIMA, 2015, p. 19). Esta educação problematizadora que 

liberta e transforma é exatamente o oposto da educação bancária, que desumaniza. “A 

educação bancária tão disseminada em nossa realidade educacional brasileira e a serviço da 

desumanização do homem e da opressão aprisiona os homens às suas imposições, o oprime 

e o coisifica” (LIMA, 2015, p. 50). 

A concepção “bancária” de educação, criticada por Freire, pode ser parâmetro de 

interpretação de um contexto formativo através do qual ‘nos deixamos encher pacientemente 
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de conteúdos transmitidos como depósitos’ (FREIRE, 1987, p. 33) acúmulo de ações 

pontuais nas quais são transmitidos conhecimentos ou técnicas que, supostamente garantem 

a atualização da profissão docente mediante práticas formativas que procuram nos acomodar 

e adaptar nossas ações a decisões verticalizadas. 

 

O diálogo pressupõe a convivência com o outro em condições de paridade, 

não havendo o interesse de silenciar a palavra do interlocutor por suas 

concepções, suas condições históricas ou econômicas ou sociais, ou pelo 

conjunto que o tornam um outro ser que não sou eu. Ao contrário pressupõe 

que cada um diga sua palavra (ROSA, 2015, p.75). 

 

    Este “silenciar a palavra” nos remete ao fato de que, em muitas situações, o direito 

à fala se limita a apenas um. Esta postura diante da formação reflete a concepção segundo a 

qual aqueles que se julgam saber mais ou estarem sempre cheios de razão vão enchendo de 

conteúdos ou comunicados aqueles que consideram saber menos, negando a horizontalidade 

dos saberes (FREIRE, 1987).  

Diante de tal contexto, precisamos refletir crítica e coletivamente sobre a realidade 

da formação docente, para nela emergir do que oprime em busca da humanização, libertando 

e contribuindo para a libertação dos nossos pares. Nesta perspectiva, a formação de 

professores precisa ser pensada como ação-reflexão-ação, ou seja, como um processo 

dialógico. “O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para 

pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu” (FREIRE, 1987, p. 45 grifos do 

autor). É o encontro onde todos são ouvidos e onde todos dizem a palavra que é compromisso 

com a transformação. O conceito de círculo de cultura sintetiza este encontro: 

 

Em lugar do professor, com tradições fortemente “doadoras” o 

Coordenador de debates. Em lugar da aula discursiva, o diálogo. Em lugar 

do aluno passivo, o participante de grupo. Em lugar dos programas 

alienados, programação “reduzida e modificada” em unidades de 

aprendizado (FREIRE, 2006, p.111). 

 

A concepção dialógica explicitada na citação acima pode muito bem ser aplicada à 

educação, à escola e à formação de professores através da educação problematizadora que 

supre o antagonismo opressor/oprimido. Levando em consideração a incompletude do ser, o 

processo formativo permanente que reconhece a historicidade dos professores possibilita a 

conscientização diante da realidade, contribuindo para realizar a vocação humana em “ser 

mais”. 
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BUSCA E MAPEAMENTO DAS PRODUÇÕES ACDÊMICAS 

Delimitar o caminho a ser percorrido para alcançar determinado fim é de fundamental 

importância. Pois pode assegurar a eficácia da ação que pretendemos desenvolver. Na 

pesquisa científica essa definição é indispensável para garantir o sucesso do trabalho a ser 

realizado. É essencial ter clareza dos fins a serem alcançados e que caminhos serão 

percorridos para tanto. Nessa perspectiva é que realizamos uma pesquisa de cunho 

qualitativo, no intuito de mapear e conhecer produções acadêmicas, no âmbito da formação 

docente. 

Norteado pelos descritores ‘formação continuada’ e ‘formação permanente’, uma vez 

que nossa problematização de base se referia à distinção entre estes dois conceitos, 

utilizamos filtros da própria BDTD para delimitar a busca por temáticas mais próximas aos 

objetos das duas pesquisas. A delimitação permitiu a localização de 56 trabalhos, dentre os 

quais, elencamos sete dissertações para análise, sendo 3 dissertações sobre formação 

continuada e 4 sobre formação permanente. Registramos a síntese resultante dos trabalhos 

analisados por escrito e através da elaboração de mapas conceituais. Dois trabalhos 

selecionados na BDTD contemplam o descritor ‘formação continuada’. 

A dissertação intitulada ‘A RELAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO CONTINUADA 

E AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA PERSPECTIVA DE PROFESSORAS DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL EM UM MUNICÍPIO DO CEARÁ’ (CHAVES, 2015) resulta 

de uma pesquisa situada na área da educação infantil com foco central na formação 

continuada de professores, desenvolvendo uma abordagem qualitativa descritiva e 

utilizando, como técnicas para as construções de dados, entrevista, aplicação de 

questionários, observação e análise de documentos. A abordagem se deu na perspectiva do 

estudo de caso, na tentativa de compreender os fenômenos individuais e grupais, por ser esse 

um fenômeno contemporâneo em seu contexto de vida real. 

A dissertação ‘PLANEJAMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO 

PROFESSOR ALFABETIZADOR: MARCAS DA FORMAÇÃO CONTINUADA 

(PNAIC)’ (ELEUTÉRIO, 2016) analisa repercussões para a prática pedagógica de 

professores alfabetizadores que participaram como cursistas da formação continuada 

desenvolvida no âmbito do PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – 

em Natal/RN. Está fundamentada na abordagem histórico-cultural de Vygotsky e no 

dialogismo defendido por Mikhail Bakhtin. A construção dos dados empíricos aconteceu 
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mediante observação simples, aplicação de questionários e realização de entrevistas 

semiestruturadas (individuais e coletivas), análise dos registros do planejamento das 

professoras e documentos do PNAIC.  

Os dois trabalhos estão sistematizados no mapa abaixo: 

 

MAPA 1: Publicações sobre Formação Continuada no período de 2015 a 2019 

 

 

 

 

FONTE: Própria (2019) 
 

 

A dissertação ‘A FORMAÇÃO CONTINUADA E SUA SIGNIFICAÇÃO PARA 

PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL’ (OLIVEIRA, 2018), identificada no 

repositório da UERN, busca apreender os sentidos e significados constituídos por 

professoras da educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Mossoró/RN acerca das 

atividades de formação continuada. O estudo está fundamentado, como teoria e método, no 

materialismo histórico-dialético e na psicologia sócio-histórica baseada em Vygotsky. 

 A entrevista reflexiva foi o procedimento de produção das informações. Para análise 

e interpretação das informações foram utilizados os núcleos de significação, procedimento 

que segue princípios teóricos e metodológicos da psicologia sócio-histórica e do 

materialismo histórico-dialético.  
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MAPA 2: Publicação sobre Formação Continuada no período de 2015 a 2019 
 

 

FONTE: Própria (2019). 
 

 

O descritor ‘formação permanente’ elucidou quatro dissertações. A dissertação 

‘DESAFIOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS PARA A HUMANIZAÇÃO DA 

FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFESSORES’ (ROSA, 2015) abordou tais 

desafios junto a 4 dos 8 professores do Curso de Licenciatura em Matemática do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – IFTO, Campus Paraíso do 

Tocantins, considerando os aspectos relativos à historicidade, a totalidade e a contradição da 

constituição desses institutos. 

Para tanto, realizou pesquisa-formação enfocada no materialismo histórico-dialético 

e na práxis freireana. As informações obtidas pelo viés das narrativas autobiográficas foram 

completadas através da realização de entrevistas e utilização de questionários, bem como, 

dos diálogos mediados por temas geradores que se realizaram em círculos dialógicos 

inspirados nos círculos de cultura propostos e realizados por Paulo Freire.  

A dissertação ‘FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS: UMA ANÁLISE DA 

FORMAÇÃO CONTINUADA A PARTIR DA PROPOSTA DE FORMAÇÃO 

PERMANENTE DE EDUCADORES/AS EM PAULO FREIRE’ (LIMA, 2015) 

fundamenta-se na práxis freireana que pressupõe o processo de ação-reflexão-ação, 

analisando a formação continuada de professores no Município de João Pessoa à luz da 

proposição teórico-metodológica de formação permanente em Paulo Freire. 
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Como recursos metodológicos, utilizou-se a análise bibliográfica e documental, a 

realização de entrevista, a aplicação de questionário e a escrita de cartas pedagógicas, pelas 

professoras, analisadas a partir de uma trama conceitual freireana. A autora destaca a 

intencionalidade desta prática. As cartas pedagógicas são um recurso dialógico amplamente 

utilizado nas obras de Freire. Sua escrita, aliada aos outros recursos metodológicos se 

revelam neste trabalho como uma potente estratégia de produção de conhecimentos. 

A dissertação ‘A ESCOLA COMO ESPAÇO/TEMPO DE 

AUTO(TRANS)FORMAÇÃO PERMANENTE E MUDANÇA DA PRÁTICA 

DOCENTE’ (POGLIA, 2016) objetivou compreender quais os saberes e aprendizagens 

necessários para a auto(trans)formação permanente e mudança da práxis dos professores, 

considerando a escola como espaço/tempo para essa construção. A pesquisa foi realizada 

com professores de uma escola de ensino médio da rede estadual de ensino do Município de 

Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul/RS. 

A última dissertação sobre o descritor ‘formação permanente’ é intitulada ‘PAULO 

FREIRE: DIÁLOGOS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – ESTUDO DE 

CASO DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA – SC, 2000 – 2016’ (RAMBO, 2017) e tem, 

como objetivo principal, identificar possibilidades e desafios da organização da práxis 

pedagógica em contextos de educação infantil. Orienta-se por pressupostos teóricos e 

metodológicos do materialismo histórico-dialético, tomando como matriz de referência a 

pedagogia freireana mediante a observação dos princípios da totalidade, contradição e 

movimento. 

 

MAPA 3: Publicações sobre Formação permanente no período de 2015 a 2019 
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FONTE: Própria (2019). 

Nesse sentindo, entendemos que a Formação Continuada, mesmo apresentando 

conceitos diferentes aos de Formação Permanente, em sua perspectiva teórica e prática, estão 

relacionadas entre ambas, visto que a Formação Continuada também faz parte da Formação 

Permanente, contribuindo para que essa aconteça como um processo do desenvolvimento 

profissional que deve considerar o professor principal sujeito do processo formativo, tanto 

no âmbito individual, como coletivo, a partir da reflexão sobre suas práticas pedagógicas. 

DIALOGANDO COM AS DISCUSSÕES DOS TRABALHOS MAPEADOS 

Ao começarmos esta revisão bibliográfica, um dos nossos propósitos era identificar 

possíveis distinções entre os termos formação continuada e formação permanente que 

apontassem se tratar de conceitos diferenciados. Os conhecimentos construídos durante o 

processo revelaram aspectos teóricos e práticos que nos conduziram para além desta 

necessidade inicial. 

No que concerne ao referencial teórico, o estudo fortaleceu a convicção da riqueza 

epistemológica do diálogo entre os dois principais autores escolhidos para fundamentar 

nosso trabalho dissertativo posto que estes se apresentam em vários dos textos analisados. 

Paulo Freire embasa quatro das produções encontradas: Lima (2015), Poglia (2016), Rambo 
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(2017) e Rosa (2015); assim como Vygotsky fundamenta dois destes trabalhos como teórico 

principal: Eleutério (2016) e Oliveira (2018). Identificamos aqui, para efeito ilustrativo, 

similaridades entre o trabalho de Lima (2015) e o nosso com relação tanto ao conceito 

principal – formação docente permanente – quanto à base teórica freireana, destacando-se 

os conceitos de diálogo e práxis. 

Na maioria dos trabalhos avaliados as discussões sobre a formação posterior à 

graduação (seja denominada de continuada ou de permanente) estão fundamentadas em 

maior ou menor escala no aporte teórico freireano. No que diz respeito aos seus resultados, 

as pesquisas enfocam a importância da formação se construir por meio da reflexão crítica e 

criativa no sentido de contribuir seja para a transformação, seja para a melhoria da prática 

pedagógica. A maioria aponta que o processo deve acontecer permanentemente, em diálogo 

com seus pares, por meio das trocas de experiências, sendo esta condição essencial para a 

construção de novas práticas profissionais. Aponta, também, a necessidade de as instituições 

assumirem a iniciativa desta formação como suporte para a superação das dificuldades. E 

que as políticas de formação não se pautem na ideia de modelos a serem aplicados nas ações 

pedagógicas. Outro aspecto destacado que se torna um desafio é a questão do espaço-tempo 

necessário para as trocas de experiências entre os professores, bem como os temas da 

formação que nem sempre condizem com as necessidades da realidade vivenciada pelos 

professores e que não estimulam a reflexão crítica sobre a prática. 

Assim, fundamentadas em Paulo Freire (1991), acreditamos que a formação 

necessária à transformação da prática pedagógica contempla os interesses e os desafios 

presentes na realidade da escola. O fato de ela ser realizada por iniciativa dos próprios 

professores e considerar a partilha de experiências entre estes confere um significado maior, 

tanto teórico quanto prático, referente aos conhecimentos construídos coletivamente.  

Logo, é possível concluir que os professores e professoras participantes das pesquisas 

analisadas sentem a necessidade de um processo formativo que aconteça de acordo com a 

realidade em que atuam e que estimule o processo de consciência crítico-reflexiva, para que 

busquem ações transformadoras em suas práticas. 

A análise dos trabalhos elencados, além do mais, proporcionou o contato com 

proposições teóricas e metodológicas antes desconhecidas o que, consequentemente, 

provocou novas problematizações às nossas escolhas. Despertou-nos, também, para a 

importância do desenvolvimento de mais pesquisas relacionadas ao tema, considerando a 
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necessidade constante de discussões que resultem em transformações da formação e da 

prática docente. 

 

CONCLUSÕES 

A revisão aqui apresentada, permitiu a identificação de abordagens e referenciais 

próximos ou distintos da nossa pesquisa dissertativa, confirmando, ao mesmo tempo, a 

originalidade do nosso tema de estudo e a dialogicidade potencial do nosso trabalho com os 

analisados. Através deste exercício, pudemos fortalecer o entendimento do quão importante 

é a discussão sobre a formação docente que se estende ao longo da nossa atuação enquanto 

profissionais da educação. 

Pudemos perceber durante o processo das buscas, que as discussões sobre Formação 

Continuada confere um enfoque maior tanto teórico quanto prático, referente aos 

conhecimentos construídos coletivamente, nas trocas de experiências entre os docentes, ou 

seja, a Formação Permanente. Mesmo que tragam em suas discussões abordagens referentes 

a formação relacionada aos programas oficiais de Formação Continuada, sempre enfocam a 

importância da formação se construir por meio da reflexão crítica e criativa da prática 

pedagógica, buscando o diálogo entre a vivência do grupo, de forma que possa trazer a 

realidade das escolas e das salas de aula para dentro da prática pedagógica. 

Com isso, podemos apreender o quão importante é e se faz necessário, discussão 

sobre o viés de como acontece a formação docente, levando em consideração nossa atuação 

enquanto profissionais da educação. Pudemos perceber a relevância do pensar sobre 

Formação Permanente, o quanto se faz urgente no desenvolvimento da nossa prática. 
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O CONHECIMENTO PSICOPEDAGÓGICO NO DESENVOLVIMENTO DA 

CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
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RESUMO 

A presente proposta de investigação teve como objetivo geral refletir sobre a importância da 

Psicopedagogia no trabalho do pedagogo com as crianças na Educação Infantil. Partiu-se do 

seguinte questionamento: de que forma a Psicopedagogia contribui na formação da criança 

na educação infantil? Tratou-se de uma pesquisa do tipo qualitativa, de natureza 

bibliográfica, em que se elencou o recorte temporal situado entre os anos de 2010 e 2020 

estudando as produções teóricas da última década. O suporte teórico para o alcance do 

referido objetivo deu-se a partir da busca junto à base do portal google acadêmico. Conclui-

se que a Psicopedagogia oferece conhecimentos e práticas que podem enriquecer o trabalho 

do professor junto às crianças da Educação Infantil, ressaltando a importância da formação 

docente diante dos saberes psicopedagógicos.  

 

Palavras-chave: Psicopedagogia e educação infantil. Estratégias psicopedagógicas e 

infância. Psicopedagogia e formação docente.  

 

ABSTRACT 

This research proposal has as general objective to reflect on the importance of 

Psychopedagogy in the work of the pedagogue with the children of Kindergarten. It started 

with the following question: in what way does Psychopedagogy contribute to the formation 

of children in early childhood education? This is a qualitative research, bibliographical in 

nature, in which the time frame between 2010 and 2020 was listed, studying the theoretical 

productions of the last decade. The theoretical support for achieving this objective will come 

from a search along the academic google base. Our aim is to seek in Psychopedagogy 

knowledge and examples of practices that can enrich the teacher's work with children in 

Early Childhood Education, emphasizing the importance of teacher training in the light of 

psychopedagogical knowledge. 

 

keywords: Psychopedagogy and early childhood education. Psychopedagogical strategies 

and childhood. Psychopedagogy and teacher education. 

 

INTRODUÇÃO 
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A Psicopedagogia estuda o processo de aprendizagem e suas dificuldades. Tem como 

objeto de estudo a aprendizagem humana, investiga como ocorre o aprender, suas variações 

e os fatores implicados, é um campo do saber que estuda as questões relacionadas ao não-

aprender. Esta área busca garantir que todos tenham as condições necessárias para promover 

o desenvolvimento cognitivo, social, cultural, e intelectual, desenvolvendo a autonomia do 

estudante. As técnicas e métodos aplicados pela psicopedagogia visam a intervenção que 

possa resolver os problemas relacionados à aprendizagem. 

Entender como a criança aprende é importante para a construção das práticas de 

ensino e também para auxiliar os que apresentam maior dificuldade de aprendizagem. Diante 

do exposto, este artigo teve como objetivo geral refletir sobre a importância da 

psicopedagogia no trabalho do pedagogo da educação infantil. Como objetivos específicos: 

refletir sobre a importância da psicopedagogia no trabalho do pedagogo na educação infantil; 

estudar as principais características da psicopedagogia, seus objetivos e importância; refletir 

sobre as contribuições no processo de formação docente.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

De acordo com Alves (2015, p.2), o termo Psicopedagogia vem da junção de duas 

áreas do conhecimento, PSICO, de Psicologia, e Pedagogia, que o próprio nome já diz. Essa 

junção deu origem a uma área que há pouco tempo vem sendo estudada e tomando uma 

grande influência no processo de formação educacional de professores, gestores e da escola. 

Para Grassi (2013), a Psicopedagogia é um campo do conhecimento que estuda as 

questões relacionadas ao não-aprender, mescla as ciências da Psicologia e Pedagogia; ela 

estuda também o processo de aprendizagem humana; tem como objetivo melhorar o 

processo e o desempenho de crianças, adolescentes e adultos. Para isso, o campo da 

Psicopedagogia, ao identificar dificuldades e falhas no processo de ensino, utiliza os 

conhecimentos da pedagogia, psicologia, antropologia, psicanálise, neurologia, 

fonoaudiologia e psicolinguística, entre outras. Por isso, podemos caracterizar a 

Psicopedagogia como uma área de conhecimento interdisciplinar, pois utiliza os 

conhecimentos de várias disciplinas para atender demandas relacionadas às dificuldades de 

aprendizagem. Também se importa, enquanto disciplina, em promover no indivíduo a 
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subjetividade que possibilita a criatividade, a liberdade e a autoria do pensamento (BOSSA, 

2011, p.40). 

Segundo Bossa (2011, p.48), a psicopedagogia surgiu com o intuito de ajudar as 

pessoas com problemas de aprendizagem. Seus ramos de atuação situam-se, sobretudo, nas 

ações preventivas em instituições e na clínica com atendimentos individualizados e também 

coletivos. Na perspectiva preventiva, são avaliados os processos didático-metodológicos e a 

dinâmica institucional que interferem no processo de aprendizagem.  No âmbito clínico, o 

psicopedagogo necessita reconhecer os processos de aprendizagem, os limites e as 

competências, procura compreender de forma global e integrada os processos cognitivos, 

emocionais, sociais, culturais e pedagógicos que interferem na aprendizagem. No Brasil, a 

Psicopedagogia chega na década de 1970, cujas dificuldades de aprendizagem dessa época 

eram associadas à disfunção neurológica denominada de disfunção cerebral mínima (DCM) 

e teve influência tanto americana, quanto europeia (BOSSA, 2011). 

 

METODOLOGIA  

Para a realização dessa investigação, optou-se pela metodologia da pesquisa 

bibliográfica qualitativa em que foram consultados autores da literatura que tratam sobre o 

assunto em estudo.  

De acordo com Minayo (2010), essa é a investigação do material já publicado, seja 

em forma de livros, publicações, revistas, compêndios. A finalidade da pesquisa 

bibliográfica é ainda, segundo Minayo (2010, p. 32) “fazer com que o pesquisador entre em 

contato direto com todo o material escrito sobre um determinado assunto, auxiliando o 

cientista na análise de suas pesquisas ou na manipulação de suas informações”. 

Com o intuito de analisar a Psicopedagogia no trabalho do Pedagogo com a criança 

da educação infantil, optamos por realizar um levantamento bibliográfico em materiais 

publicados na base de dados do Portal Google Acadêmico no recorte temporal situado entre 

2010 e 2020. 

Ainda que alguns limites desse tipo de abordagem possam ser observados, 

entendemos que é possível, a partir de uma leitura criteriosa e aprofundada do material 

identificado, construir um referencial teórico-metodológico que possa servir de fonte para 

outras abordagens sobre o tema em discussão. 
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Diante do exposto, nossa proposta de pesquisa se organizou em duas fases: 

Primeira fase: levantamento bibliográfico inicial. Segunda fase: apresentar os resultados 

da análise do material científico. Nessa etapa, tivemos como intuito: Estudar as principais 

características da Psicopedagogia, seus objetivos e importância para a Educação Infantil; 

Refletir sobre as contribuições da Psicopedagogia ao Pedagogo no processo de 

desenvolvimento da criança na Educação Infantil. 

Essa etapa foi de extrema relevância para entendermos qual importância é depositada 

à formação de professores para o trabalho com a criança pequena, trabalho mediado pelos 

saberes psicopedagógicos.  

O desenvolvimento dessa pesquisa não teve a pretensão de esgotar o assunto, mas 

de investigar uma maneira de buscar apoio na Psicopedagogia enquanto aporte teórico-

metodológico na educação da infância. Acreditamos que a nossa amostra constitui um acervo 

bastante representativo da produção, respondendo aos objetivos propostos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

De acordo com Golbert (apud Bossa, 2011, p. 22), “o objeto de estudo da 

psicopedagogia deve ser entendido a partir de dois enfoques: preventivo e terapêutico” em 

que o Psicopedagogo cumpre uma importante função social, que é socializar os 

conhecimentos disponíveis e, através do caráter preventivo, criar competências e habilidades 

para a solução dos problemas referentes aos alunos com maior dificuldade de aprendizagem. 

Engloba também desafios que envolvam a família e a escola, cabendo a ele avaliar o aluno 

e identificar os problemas de aprendizagens. 

A intervenção do psicopedagogo proporciona ao professor um respaldo fundamental 

na construção do conhecimento, diante disso, para que se tenha melhorias significativas no 

desenvolvimento da criança, a escola precisa possuir uma Proposta pedagógica, o conhecido 

Projeto Político Pedagógico, que prioriza o processo de ensino aprendizagem e compreende 

as necessidades de cada estudante.  

De acordo com Pontes (2010), quando o psicopedagogo entra na instituição escolar, 

a primeira ação é analisar o documento que identifica a escola, o PPP. Após isso, o 

psicopedagogo analisará a instituição como um todo, a partir daí, é feito um trabalho em 
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equipe com os pais, professores, gestores e demais envolvidos com o intuito de solucionar 

os problemas existentes, evitando problemas futuros. 

Por isso, o professor necessita se provir de ferramentas para que todos aprendam. 

Outro aspecto que também pode interferir diretamente no desempenho do desenvolvimento 

do aluno é aspecto emocional. Segundo Mello (2010), entra a atuação do psicopedagogo 

como mediador, uma vez que ele se torna o elo em relação aos conhecimentos direcionados 

à família, estabelecendo a conexão entre família e escola. 

Ao falarmos da importância do emocional e intelectual nas 

aprendizagens, percebemos que ambos não ocorrem completamente 

sozinhos. Há sempre um objeto, o objeto a ser conhecido ou aquele 

que impulsiona para o conhecimento. Pode ser a mãe, o pai ou o 

professor. É ele quem dá condições para que as aprendizagens 

aconteçam. Nesse momento, o vínculo recebe maior destaque, pois 

ele ocorre como uma ponte, que estabelece conexões, para que tanto 

o emocional, quanto o intelectual consigam se desenvolver de forma 

adequada (KLEIN, 2010, p.4). 

 

O psicopedagogo, em seu campo de ação escolar, necessita ter uma ampla visão dos 

desafios que limitam o processo de aprendizagem do aluno, tendo como trabalho ações 

consideradas preventivas para poder atuar na assistência aos professores e aos demais 

profissionais que atuam na área de ensino. Tendo isso em vista, necessita propor 

intervenções junto ao corpo docente de acordo com a necessidade de cada grupo ou aluno, 

uma resolução para que essa aprendizagem ocorra. 

Para se obter diagnósticos diante das dificuldades de aprendizagem, o 

psicopedagogo, segundo Alves e Martins (2020) precisa utilizar-se de instrumentos 

especializados como a avaliação psicopedagógica para que possa compreender a necessidade 

do aluno e auxiliá-lo a partir dela, seja com assessoria da escola, ou o encaminhamento para 

outros profissionais. 

No que se refere ao contexto escolar, a educação infantil é o primeiro contato com o 

universo escolar que o ser humano tem. É preciso que este contato seja prazeroso, agradável, 

afetivo e estimulante, fazendo com que a criança se sinta segura e bem acolhida, criando 

vínculo com o espaço escolar.  

 Na educação infantil, uma das ferramentas a ser usada como intervenção para a 

eficácia do desenvolvimento de aprendizagem como trabalho psicopedagógico é a 

brincadeira.  A brincadeira “é entendida como atividade social da criança cuja natureza e 
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origem específicas são elementos essenciais para a construção de sua personalidade e 

compreensão da realidade na qual se insere” (VIGOTSK, 1991, p.70). 

A brincadeira, de acordo com Alves e Martins (2020), pode proporcionar ao aluno o 

compartilhamento de aprendizagens para com os demais em seu entorno, ajuda na 

compreensão da importância de se seguir e respeitar regras e normas, além da socialização 

ocasionada em detrimento da atividade desenvolvida em grupos. Porém, essa atividade 

necessita ser inserida em um contexto no qual o trabalho pedagógico esteja diretamente 

contextualizado. 

Através do brincar, é possível desenvolver capacidades importantes como a memória, 

a atenção, a imaginação e a repetição, ou seja, não é um ato sem finalidade e uma perca de 

tempo, a brincadeira envolve um conjunto de fatores que auxiliam no desenvolvimento da 

linguagem, da moral, do emocional, do afetivo e físico do indivíduo (VIGOTSK, 1991). 

Assim, a intervenção psicopedagógica – mediada por ferramentas pedagógicas, tais 

como a ludicidade manifestada através de brincadeiras - necessita ser planejada conforme as 

dificuldades identificadas no diagnóstico prévio. Como formas de intervenção, podemos 

citar procedimentos como jogos de regras, dramatizações e brincadeiras com o objetivo de 

promover o desenvolvimento cognitivo das crianças com dificuldades.  

Para que se tenha eficácia na intervenção psicopedagógica, é preciso que se adotem 

algumas medidas: analisar com mais atenção os erros dos alunos; elaborar a reformulação e 

adequação das práticas docentes para que ela se aproxime das necessidades dos alunos; é 

recomendado que o professor junto à escola e o psicopedagogo reflita sobre a estrutura 

curricular e a sua compatibilidade com a estrutura cognitiva, afetiva e social do aluno com 

dificuldades de aprendizagem;  avalia-se o ângulo psicopedagógico da dificuldade de 

aprendizagem em crianças com déficit de atenção, os processos de desenvolvimento e os 

caminhos da aprendizagem, levando em consideração o aluno de forma integral e 

interdisciplinar (ALVES; MARTINS, 2020). 

No que se refere à formação docente, de acordo com Pereira (2007), com a 

promulgação da LDB 9394/96, surgiram muitas propostas em relação à formação de 

professores. Nesse contexto, a partir de 2002, quando foram promulgadas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação de Professores (DCN) é que foram feitas as 

primeiras adaptações nos currículos de formação docente. Percebe-se aqui a exigência de 

nível superior para professores da educação básica, de acordo com a Lei 9394/96, inclusa 
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nos artigos 61, 62 e 63 que, em resumo, conclui que a formação de profissionais da educação 

deve atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as características 

de cada fase do desenvolvimento do aluno, tendo como fundamentos: a associação entre 

teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviços; aproveitamento da 

formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades. A formação 

de docentes para atuar na educação Básica deve ser feita em nível superior, em cursos de 

licenciatura, de graduação plena, como formação mínima para o exercício do magistério na 

Educação infantil e nas 4 primeiras séries de ensino fundamental (Art. 62). 

Nóvoa (1999) defende que a formação docente é um processo interativo por meio do 

qual se torna espaço de formação mútua, proporcionando conhecimento profissional 

compartilhado, que unindo a prática a discussões teóricas, gera novos conceitos. A 

especificidade da docência está no conhecimento pedagógico de natureza científico-cultural, 

considerando as situações do cotidiano escolar também como momentos de aprendizagem 

da docência. Com isso, podemos perceber os saberes docentes como plurais e complexos, 

afirmou o autor. 

No sentido preventivo, Conceição (2018) afirma que a Psicopedagogia institucional 

acontece nas instituições escolares, empresas, creches e organizações assistenciais e tem 

como objetivo reduzir a frequência dos problemas de aprendizagem, sendo realizado um 

trabalho psicopedagógico. Por isso, a presença do psicopedagogo é fundamental para as 

instituições escolares, pois ele auxilia os docentes no reconhecimento de fatores emocionais 

ou orgânicos que estejam interferindo no processo de aprendizagem do aluno.  

É nesse contexto que se destaca a intervenção psicopedagógica. Antes de mais nada, 

é preciso saber o que é intervenção Psicopedagógica. O fazer psicopedagógico institucional, 

segundo Pereira (2007), representa um momento de grande importância, pois reflete a 

intencionalidade do profissional que elaborou uma avaliação e que vai implementar ações 

tanto de correção quanto de prevenção dos possíveis desvios de aprendizagem. Essa 

intervenção pode, ao mesmo tempo, ser considerada como a etapa principal do processo 

psicopedagógico, pois seus resultados podem levar o psicopedagogo e a instituição a um 

novo ponto de partida sobre o fazer psicopedagógico.  

A autora evidencia que, na atualidade, a intervenção continua sendo feita tanto no 

modo planejado quando nos serviços psicopedagógicos de orientação educacional. Ao 

intervir na dinâmica escolar, o psicopedagogo poderá conhecer as dificuldades enfrentadas 
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pelos alunos, seus pares, professores e também poderá interferir nas interações que ocorrem 

no espaço escolar entre os diferentes profissionais. Além disso, o psicopedagogo pode alterar 

estruturas curriculares, metodologias de ensino e opções teóricas que sustentam as práticas 

pedagógicas. 

Uma das principais intervenções no quesito psicopedagógico é a afetividade na sala 

de aula, pois a aprendizagem e o ensino são motivados por desejos e paixões, sendo assim, 

pode-se considerar a importância da afetividade entre educando e áreas/conteúdos escolares 

perante as dificuldades do desenvolvimento de ensino (OLIVEIRA, 2009).  

Fusari (1992) afirma que, para que se tenha a democratização do ensino, necessita-

se haver a competência docente que, para ele, se apresenta em cinco aspectos essenciais, 

sendo eles: Domínio do conteúdo, saber suas metas, domínio dos meios de ensino, visão do 

funcionamento escolar e o entendimento sobre o que permeia entre as relações de educação 

escolar e a sociedade. Para que tais aspectos sejam alcançados, é necessário, segundo o autor, 

que se faça uma autoanálise em que o educador possa questionar se sua formação foi capaz 

de suprir as demandas da educação. 

 A formação continuada é entendida como parte do desenvolvimento profissional. 

Por isso, cabe ao professor preencher as lacunas que foram deixadas durante a graduação e 

manter-se sempre em constante movimento no caminho da aprendizagem. 

 

CONCLUSÕES 

A Psicopedagogia contribui significativamente para o desempenho dos alunos com 

dificuldades de aprendizagem, uma vez que essa área do conhecimento entende as 

dificuldades da aprendizagem que os estudantes apresentam. Por conta disso, pode propor 

intervenções sempre com base nas dificuldades dos estudantes. 

 Entende-se que a presença do psicopedagogo nas escolas é de suma importância. 

Sua atuação com os profissionais na área escolar e principalmente no elo com a família do 

aluno traz resultados significativos para todo o entorno escolar, sendo o elo de todas as 

relações: professor-aluno, professor- pais/responsáveis, professor- equipe escolar, professor-

coordenação/direção, alunos pais/responsáveis e assim sucessivamente.  

Cabe ao psicopedagogo avaliar o aluno e identificar os problemas de aprendizagem 

que interferem no desempenho do escolar, sempre buscando conhecê-lo em seus potenciais 
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construtivos e em suas dificuldades, além de possuir importância significativa para a 

inclusão dos estudantes nos processos formativos. 
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O PACTO PELO FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO: CONTRIBUIÇÕES 

NAS CIÊNCIAS HUMANAS PARA A FORMAÇÃO INTEGRAL  

DOS ESTUDANTES 

 
Claudione Vieira1 

 

RESUMO 

O trabalho apresenta um estudo sobre a contribuição do Pacto Nacional pelo Fortalecimento 

do Ensino Médio (PNEM) no desenvolvimento integral dos estudantes em uma escola da 

rede estadual de Janduís, no Rio Grande do Norte, entre 2014 e 2015. Visa analisar as 

implicações do PFEM na prática pedagógica dos professores da área de Ciências Humanas, 

a fim de conhecer as contribuições advindas dessa formação no desafio de conceber uma 

educação que promova o desenvolvimento integral dos estudantes. A pesquisa é de natureza 

qualitativa, de cunho bibliográfico: Cavalcanti (2012), Freire (1996) e de análise 

documental: PPP, PDE, trabalhos PJB. Como resultado, o PNEM abre espaço para a 

interdisciplinaridade, com foco no redesenho curricular, os estudantes são tidos como 

sujeitos do ensino-aprendizagem e a autorreflexão é promotora da práxis. 

Palavras-chave: Formação continuada. Ensino Médio. Ciências Humanas. 

 

RESUMEN 

El trabajo presenta un estudio sobre la contribución del Pacto Nacional para el 

Fortalecimiento de la Educación Secundaria (PNEM) en el desarrollo integral de los 

estudiantes en una escuela estatal en Janduís, en RN, entre 2014 y 2015. Su objetivo es 

analizar las implicaciones de PFEM en la práctica pedagógica de los docentes en la área de 

Ciencias Humanas, para conocer las contribuciones que surgen de esta capacitación en el 

desafío de diseñar una educación que promueva el desarrollo integral de los estudiantes. La 

investigación es de naturaleza cualitativa, bibliográfica: ,Cavalcanti (2012), Freire (1996) y 

de análisis documental: PPP, PDE, trabajos PJB. Como resultado, el PNEM abre un espacio 

para la interdisciplinariedad, con un enfoque en el rediseño curricular, los estudiantes son 

vistos como sujetos de enseñanza-aprendizaje,y la autorreflexión promueve la praxis. 

Palabras clave: Formación continua.  Escuela secundaria. Ciencias Humanas.  

 

INTRODUÇÃO 

A partir da década de 90 vários programas e políticas foram implementadas no Brasil 

orientando o projeto de educação do país, visando a melhoria da educação escolar, buscando 

cumprir exigências de formação básica numa sociedade caracterizada por avanços 

científicos e tecnológicos e por um mercado global competitivo. Ressaltam-se a implantação 

                                                 
1 Pedagogia, Escola Estadual Professor Daniel Gurgel, claudioneeducacao@hotmail.com.  
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da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996; os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, o Programa Nacional do Livro Didático, o Exame Nacional do Ensino Médio, as 

Diretrizes Nacionais de Formação de Professores da Escola Básica, a Resolução CNE/2002 

e a Lei 11.274 de 2006, de ampliação do ensino fundamental em nove anos (CAVALCANTI, 

2012). Além da Reforma do Ensino Médio e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Essa regulamentação visa instituir meios que proporcionem condições para 

desenvolver nos estudantes habilidades, competências e conhecimentos necessários para a 

vida social produtiva e participativa em um país que pretende atingir estágios elevados de 

desenvolvimento social e econômico. Levantamentos com base em avaliações realizadas por 

diferentes mecanismos – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), Sistema 

Nacional da Avaliação da Educação Básica (SAEB), Prova Brasil, Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) – têm 

demostrado resultados muito negativos do ponto de vista de indicadores de aprendizagens 

dos alunos, os quais colocam o Brasil em má colocação nos principais rankings 

internacionais não havendo avanço no que tange a qualidade na última década. 

Nesse contexto, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) instituiu por meio da 

Portaria n° 1.140 de 22 de novembro de 2013 o Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio. 

O PFEM representou a articulação de ações e estratégias entre a união e os governos 

estaduais e distrital na formação e implantação de políticas para elevar a qualidade do Ensino 

Médio brasileiro, em suas diferentes modalidades, direcionado pela perspectiva de inclusão 

de todos que a ele tem direito. 

Esta ação teve como objetivo central contribuir para o aperfeiçoamento da formação 

continuada de professores a partir da discussão das práticas docentes à luz das novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) (Resolução CNE/CEB n° 

2, de 31 de janeiro de 2012). Nesse sentido, a formação se articulou à ação de redesenho 

curricular em desenvolvimento nas escolas públicas de Ensino Médio a partir dessas 

Diretrizes, orientada por um eixo comum: o desafio da formação humana integral, numa 

perspectiva de integração entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura, conforme o que 

propõe o DCNEM para o currículo do Ensino Médio. 

Assim, o objetivo de estudo deste trabalho consiste nas estratégias e ações 

desenvolvidas pelos professores do PFEM por meio da atividade de ensino de Ciências 

Humanas no desenvolvimento integral dos estudantes de uma escola da rede Estadual de 

Ensino da 14ª DIRED – Umarizal – RN, localizada no município de Janduís-RN. Com esse 

291



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

VIEIRA. (2022) 

 

[3] 

 

objetivo de estudo, pretendemos responder a seguinte questão central: de que modo o PFEM 

contribuiu para o desenvolvimento integral dos estudantes por meio das atividades de ensino 

de Ciências Humanas? 

Tal questão, por sua vez, dá origem a alguns outros questionamentos que nortearam 

o desenvolvimento da pesquisa. São eles: que adequações foram realizadas pelos professores 

das Ciências Humanas nas suas atividades de ensino, em decorrência dos saberes construídos 

por meio da formação continuada pelo PFEM? De que forma a participação dos professores 

das Ciências Humanas no PFEM contribuiu para o desenvolvimento integral dos estudantes? 

Para respondermos a tais indagações utilizamos como referencial teórico os Cadernos 

1 “Ensino Médio e Formação Humana Integral” e 3 “O Currículo do Ensino Médio, seus 

sujeitos e o desafio da Formação Humana Integral” da I Etapa do PFEM – os Cadernos 1 

“Organização do Trabalho Pedagógico no Ensino Médio” e 2 “Ciências Humanas da II Etapa 

do PFEM, em conformidade com as DCNEM, os Referenciais Curriculares do Ensino 

Médio, a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, além de autores como 

Cavalcanti (2012), Freire (1996), dentre outros. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio e a Formação Integral 

O Ministério da Educação (MEC), em diálogo com as Universidades e Secretários 

de Educação dos Estados brasileiros, construiu uma série de ações objetivando a superação 

dos grandes problemas enfrentados no Ensino Médio do país. Umas das ações mais 

fundamentais foi a realização de Curso de Formação Continuada para Professores do Ensino 

Médio em consonância com o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (Decreto 

nº 6.094, de 24 de abril de 2007), o Plano Nacional de Educação (Projeto de Lei nº 8.035, de 

2010) e as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (Resolução CNE/CEB nº 2, 

de 30 de janeiro de 2012). 

Neste sentido, o MEC instituiu o PFEM. A formação teve como público-alvo os 

professores atuantes no Ensino Médio da Educação Básica. Foi proposto um curso de 

formação continuada composto por grupos de estudos, nas escolas, para aprofundamento e 

atualização de conceitos fundamentais que norteiam o Ensino Médio. 

Os objetivos desse Programa visaram promover a valorização do professor da rede 

pública estadual do ensino médio através da Formação Continuada, refletir sobre o currículo 
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do ensino médio, promovendo práticas educativas com foco na formação humana integral 

conforme apontado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM). 

As finalidades consistiram em superar as metas estabelecidas para o IDEB e PISA, 

aperfeiçoar indicadores de fluxo no Ensino Médio, melhorar indicadores de proficiência em 

Português, Matemática e Ciências, realizar uma avaliação censitária do Ensino Médio com 

resultados por rede e município. 

A metodologia adotada proporcionou a reflexão sobre a prática educativa da escola, 

da constituição histórica, de seus sujeitos na diversidade do ambiente social e escolar, bem 

como a análise, a sistematização e o registro de experiências. 

 A proposta compreendeu o professor como um sujeito epistêmico, que elabora e 

produz conhecimentos com base na compreensão da realidade e nas possibilidades de 

transformação da sociedade. Essa formação foi de grande relevância, principalmente na 

atividade das Ciências Humanas, na medida em que proporcionou uma reflexão articulada à 

fundamentação teórica e à prática docente. 

O exercício de pensar a formação humana a partir do diálogo com a prática cotidiana 

do professor foi o grande desafio do PFEM. 

Para melhor compreensão dessa formação, Freire (2001, p. 44) assegura que: 

Na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da 

reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje 

ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso 

teórico necessário à reflexão crítica tem de ser de tal modo concreto que 

quase se confunda com a prática. O seu ‘distanciamento’ epistemológico 

da prática enquanto objeto da análise deve dela ‘aproximá-lo’ ao máximo. 

Quanto melhor faça essa operação quanto mais inteligência ganha da 

análise e maior comunicabilidade exerce em torno da superação da 

ingenuidade pela rigorosidade. 

 

Na visão de Freire (1996), isso significa que quanto mais me assumo que estou sendo 

e sei as razões de ser pelas quais estou sendo assim, mais me sinto capaz de mudar-me, de 

promover-me, no caso do estado de curiosidade ingênua para o de curiosidade 

epistemológica. 

 Nessa lógica, a formação humana integral implica em competência técnica e 

compromisso ético, que se revelam em uma atuação profissional pautada pelas 

transformações sociais, políticas e culturais necessárias à edificação de uma sociedade 

igualitária. 
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A Escola Estadual Professor Daniel Gurgel e a organização do Pacto pelo 

Fortalecimento do Ensino Médio: um breve percurso 

A Escola Estadual Professor Daniel Gurgel- EEDG -tem como instituição 

mantenedora a Secretaria de Estado, da Educação da Cultura, do desporto e do lazer do RN, 

está localizada a Rua Lourival Gurgel, nº 148, no Bairro São Bento, no Município de 

Janduís-RN. É uma das instituições de Ensino mais antigas do município, iniciou suas 

atividades educacionais no ano de 1978 com o objetivo de oferecer o Ensino Fundamental – 

Anos Finais – sendo implantado de forma gradativa. Em 1981 foi transformada através do 

Decreto de nº 8.178 de 09/06/1981 em estabelecimento de ensino de 1º e 2º grau, sendo 

autorizada a funcionar pela Portaria de nº 425/78 de 25 de abril de 1978 que autoriza e 

transforma em Ensino Médio. 

Atualmente a EEDG atende a um público de 364 estudantes, onde 161 são do Ensino 

Fundamental II (Anos Finais) turno matutino, e 203 são do Ensino Médio distribuído nos 

turnos, vespertino e noturno.  Nos seus 44 anos de história educacional tem buscado preparar 

os jovens para a universidade e os que não trilham por este caminho, procura oferecer a 

formação para a cidadania e para o mundo do trabalho e do emprego. Nesse sentido a EEDG 

é uma instituição respeitada pela comunidade e tem uma função basilar para o 

desenvolvimento e o crescimento econômico, social, cultural e humano do município de 

Janduís/RN. 

O PFEM iniciou suas atividades no ano de 2014 com a seguinte constituição: a turma 

era formada por 07 (sete) professores das diferentes áreas do conhecimento, além dos 

gestores da escola: diretor vice-diretor e coordenação pedagógica. Um dos critérios para 

participar do Programa consistia em ser professor do Ensino Médio e estar cadastrado no 

Censo Escolar. Os encontros presenciais com carga horária de 50% das atividades de 

aprofundamento teórico nos encontros mensais de 08 (oito) horas, e os outros 50% 

destinados às atividades à distância - leituras, planejamento, escrita de textos, vídeos - e 

prática em sala de aula. 

O Programa de Formação Continuada do PFEM era composto por atividades de 

integração teórico-prática e encontros mensais. Atividades de aprofundamento teórico, 

seminários, atividades didático-pedagógicas com uso da tecnologia como aliada nesse 

processo. Para consecução do Programa, foi definido um Orientador de Estudo por escola 

que participava da formação ofertada pelas Instituições de Ensino Superior -IES – para a 
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realização das atividades junto aos professores, propostas nos Cadernos elaborados pelo 

MEC. 

A política da formação continuada da escola assentou-se na garantia do estudo e da 

possibilidade de intervenção no cotidiano escolar, permitindo o aperfeiçoamento do trabalho 

pedagógico por meio do compartilhamento de experiências, de debates entre grupos de 

estudos, das atividades de pesquisa e ação, da escrita de projetos, do desenvolvimento e da 

melhoria do currículo, do planejamento das atividades de aprendizagem, da aplicação das 

tecnologias da informação e da comunicação, entre outros. 

METODOLOGIA 

 A pesquisa, de natureza qualitativa, utilizou-se de discussão bibliográfica e 

documental. A fim de contribuir para o aporte teórico e bibliográfico da pesquisa, fez-se uso 

da pesquisa bibliográfica que segundo Gil (2002, p. 44) “[...] é desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos [...]”, Na 

consecução da pesquisa foram utilizados dados por meio de levantamento bibliográfico com 

base na produção científica sobre a temática; análise de documentos secundários como: 

Relatórios do PFEM, Projeto Político Pedagógico da EEDG, Plano de Desenvolvimento da 

Escola -PDE ,Diários de Classe,  Projetos Classificados no Programa  Parlamento Jovem 

Brasileiro.  A utilização de documentos é definida por André (1998, p.28) como sendo 

“utilizados no sentido de contextualizar o fenômeno, explicitar suas vinculações mais 

profundas e completar as informações coletadas, através de outras fontes”. Foram utilizados, 

ainda, Questionários aplicados aos alunos do PJB, Cadernos do PFEM relevantes /para a 

pesquisa, dados de natureza quantitativa, como exemplo, indicadores INEP/MEC, dados do 

IDEB Ensino Médio, dados do QEDU, além de autores da Literatura como Carvalho (2001), 

Cavalcanti (2012), Freire (1996), Gil (2002), dentre outros.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Diante dos resultados preocupantes do Ensino Médio nas avaliações nacionais e 

internacionais, existia uma enorme preocupação por parte dos Governos Federal, Estadual e 

Municipal com a qualidade da Educação, em particular o Ensino Médio. Em âmbito legal 

esse direito encontra-se amplamente contemplado na LDB (9394/96) e nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM), quando afirma em seu Art. 3º que “o 

Ensino médio é um direito social de cada pessoa e dever do Estado na sua oferta e gratuito 
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a todos” e que “[...] em todas as suas formas de oferta e organização, baseia-se [...] Art. 5°, 

“na formação integral do estudante”, Art. 5°, inciso I. O grande desafio então é avançar na 

direção de garanti-lo como direito igualitário de todos de forma pública, gratuita laica e com 

qualidade socialmente referenciada. Diante dessa realidade, o objetivo principal do nosso 

trabalho estava centrado na compreensão de como a participação dos professores das 

ciências Humanas no PFEM contribuiu para o desenvolvimento integral dos estudantes da 

instituição pública de Ensino Médio no município de Janduís-RN. 

Em nossa vivência, exercendo a função de Coordenadora Pedagógica e Orientadora 

de Estudos do PFEM no Município de Janduís-RN, na 14 DIRED – Umarizal-RN, pudemos 

observar, através da análise de dados que constam no Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas (INEP), a baixa participação dos estudantes do Ensino Médio no ENEM, na Área 

de Ciências Humanas, no ano anterior ao início do PFEM e nos dois anos posteriores, 

período em que o PFEM estava iniciando e se fortalecendo para que os resultados se 

concretizassem a médio e longo prazo, conforme dados de anos subsequentes dos alunos da 

escola objeto de estudo deste  trabalho,  o que evidenciou uma situação fragmentária em que 

se encontrava  a oferta do Ensino Médio para o que se apontava  nas DCNEM. 

Quadro 1: Dados do ENEM da Instituição Pública de Ensino Médio do município de Janduís/RN. 

ENEM – 2013 / 2017 

ANO 
ÁREA DE 

CONHECIMENTO 

MUNICÍPIO/ 

INSTITUIÇÃO ESCOLAR 

TAXA DE 

PARTICIPAÇÃO 

MÉDIA 

(C.H) 

2013 Ciências Humanas 
Janduís – RN – 

Instituição Ensino Médio 

*Não há resultado p/ 

este ano 
- 

2014 Ciências Humanas 
Janduís – RN – 

Instituição Ensino Médio 

*Não há resultado p/ 

este ano 
- 

2015 Ciências Humanas 
Janduís – RN – 

Instituição Ensino Médio 

*Não há resultado p/ 

este ano 
- 

2016 Ciências Humanas 
Janduís – RN – 

Instituição Ensino Médio 
50% 490 pts 

2017 Ciências Humanas 
Janduís – RN – 

Instituição Ensino Médio 
34% 470 pts 

2018 Ciências Humanas 
Janduís – RN – 

Instituição Ensino Médio 
43% 519 pts 

Fonte: Elaboração própria com dados do Portal do Qedu. 

*Os dados desta escola não são representativos. 
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Os dados demonstraram o desestímulo, a baixa estima dos estudantes em participar 

do ENEM, o que configurou em “os dados desta escola não são representativos”, tendo em 

vista que menos de 50% dos estudantes do Ensino Médio participaram do pleito nos referidos 

anos. 

Estes pressupostos apontaram para a necessidade dos professores ampliarem suas 

compreensões sobre a totalidade dos componentes curriculares, nas formas de disciplinas e 

outras possibilidades de organização do conhecimento escolar, a partir de quatro dimensões 

fundamentais: a) compreensão sobre os sujeitos do ensino médio considerando suas 

experiências e necessidades; b) escolha de conhecimentos relevantes de modo a produzir 

conteúdos contextualizados nas diversas situações onde a Educação do Ensino Médio  era  

produzida; c) planejamento que propiciasse a explicitação das práticas de docência e que 

ampliasse a diversificação das intervenções no sentido da integração nas áreas e entre áreas; 

d) avaliação que permitisse ao estudante compreender suas aprendizagens, e ao docente 

identificá-las para novos planejamentos. 

Nessa perspectiva, o PFEM suscitou a ampliação dos espaços de formação de todos 

os profissionais, desencadeando um movimento de reflexão sobre as práticas curriculares 

que se desenvolvem nas escolas fomentando o desenvolvimento de práticas educativas 

efetivas com foco na Formação Humana Integral dos estudantes conforme apontada nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio. Uma formação humana em que os 

aspectos científicos, tecnológicos, humanos e culturais estiveram incorporados e integrados. 

Assim, os conhecimentos das ciências denominadas duras e o das ciências sociais e humanas 

foram contemplados de forma equânime, em nível de importância e de conteúdo, visando 

uma formação integral de sujeitos autônomos e emancipados (MOURA, 2013).   

Essa formação humana e integral perpassou pela adoção de metodologias inovadoras. 

A instituição de Ensino Médio em discussão se utilizou de Projetos interdisciplinares, de 

Gincanas Escolares, Feiras de Ciências no Semiárido Potiguar, aulas práticas e de campo 

(extraescolar), Olimpíadas Nacionais como a Olímpiada Brasileira de Astronomia e 

Astronáutica (OBA), a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Pública (OBMEP), 

Olimpíada de Língua Portuguesa  (OLP), Saraus, Cafés Filosóficos, Feiras de Leituras, 

Eventos Cultuais da cidade e da região, Ferramentas Tecnológicas e Digitais, como 

instrumentos para auxiliar e ajudar na melhoria e avanço do processo de ensino-

aprendizagem.   
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Como destaque da influência do PFEM no protagonismo dos jovens estudantes do 

Ensino Médio, apresentamos abaixo a participação exitosa dos estudantes da referida 

instituição educacional no Parlamento Jovem Brasileiro (PJB), Programa de Simulação 

Parlamentar Juvenil da Câmara dos Deputados Brasileira, para o protagonismo dos jovens 

estudantes do Ensino Médio nos anos de 2015, 2018 e 2019. Consideramos relevante o 

impacto do Programa PFEM e a atividade do Ensino de Ciências Humanas na formação 

desses jovens na Educação para a Democracia. 

Quadro 2: Resultado do Programa Parlamento Jovem Brasileiro - PJB. 

ALUNO (A) ANO PJB CLASSIFICAÇÃO EMENTA DO PROJETO 

A.A.J.O 
2015 

(12º Edição) 
1 º LUGAR 

Dispõe sobre a implantação de salas de 

música no âmbito das escolas públicas do 

ensino básico brasileiro, regulamentando 

o disposto na Lei Nº 11.769, de 18 de 

Agosto de 2008. 

K.K.P.G 
2018 

(15º Edição) 
3 º LUGAR 

Dispõe sobre a implantação de 

enfermarias de primeiros socorros no 

âmbito de escolas públicas de ensino 

infantil e fundamental I e II, com 

acompanhamento de profissional técnico 

em enfermagem. 

S.V.F.P 
2019 

(16º Edição) 
1º LUGAR 

Dispõe sobre a implantação de espaços de 

atendimento às crianças de 01 a 05 anos 

de idade nas Escolas Públicas de Ensino 

Médio e EJA- Educação de Jovens e 

Adultos- Modalidade Ensino Fundamental 

I e II e Médio - do turno noturno, 

garantindo o acesso, a frequência e 

permanência de mães estudantes no 

período das aulas durante todo o ano 

letivo. 

Fonte: Elaboração própria com dados do Portal da Câmara dos Deputados – Anos 2015, 2018 e 2019. 

 

 A análise dos dados acima apontou para mudanças significativas na vida dessa 

juventude, advindas da atividade das Ciências Humanas proveniente do PFEM 

caracterizadas pelo interesse e motivação para o debate de questões sociais, políticas e pela 

participação na resolução de problemas da coletividade. Os estudantes passaram a ocupar 

espaço no Ensino Superior, no trabalho e na comunidade, atuando de forma participativa e 

crítica, na construção de uma sociedade verdadeiramente democrática. 
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Nesse contexto, as Ciências Humanas possibilitaram grande contribuição para que 

os estudantes lessem o mundo com outras bases, refletindo e agindo criticamente, 

questionando práticas discriminatórias e excludentes, valorizando a diversidade cultural e o 

protagonismo juvenil. 

Dessa maneira, acreditamos que o reconhecimento do professor como sujeito e 

protagonista desse novo fazer pedagógico representou uma possibilidade de êxito nesse 

projeto, construído a partir do compromisso de todos: professores, gestores e estudantes com 

o PFEM, que desencadeou nesse novo olhar para os jovens, enquanto sujeitos constituídos 

de uma identidade. 

Diante do exposto, essa instituição educacional se configurou como uma escola 

reflexiva. Nas palavras de Alarcão (2005) seria: 

Uma escola onde tudo gira à volta da sua missão: educar as novas gerações. 

Uma escola de que todos se orgulham: os alunos os professores, os 

funcionários, os pais, a comunidade envolvente. Quer isto dizer, uma 

escola onde os professores se sintam felizes e úteis à sociedade e onde os 

alunos apreciem como é bom crescer em saber (ALARCÃO, 2005, p. 82-

83). 

 

CONCLUSÕES  

O PFEM surgiu como uma Formação Docente que muito contribuiu na atividade das 

Ciências Humanas para o desenvolvimento integral dos estudantes numa perspectiva 

interdisciplinar e humanística. A partir do reconhecimento do estudante como sujeito de 

direitos com suas potencialidades e possibilidades. Percebendo como os jovens estudantes 

construíam o seu próprio modo de ser e, nesse sentido, conhecer e compreender as suas 

experiências, necessidades e expectativas. Diversas adequações foram realizadas pelos 

professores nas suas atividades de ensino de Ciências Humanas, em decorrência dos saberes 

construídos por meio dessa formação continuada, a saber: momentos de estudo em grupo , 

análise e reflexão acerca dos conteúdos trabalhados, inserindo a teoria à prática docente, 

troca de experiências, planejamento interdisciplinar, aulas significativas com foco no sujeito 

da aprendizagem – o estudante -  integração entre professores das diversas áreas do 

conhecimento na discussão e elaboração  da  proposta do redesenho curricular. 

Conforme Alarcão (2005, p. 41), “o paradigma de formação do professor reflexivo 

dos anos 90 pode ser muito valorizado se o transportarmos do nível da formação dos 

professores, individualmente, para o nível de formação situada no coletivo dos professores 
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no contexto da sua escola’’. E acrescenta: “É essa razão, pela qual desde 2001 tenho vindo 

a conceber a escola como escola reflexiva, que considero uma escola em desenvolvimento e 

em aprendizagem (ALARCÃO, 2005, p. 41). 

Assim se deu o PFEM no interior da escola: professores, profissionais atuantes, 

embebidos de criatividade, amorosidade, humanização, reflexão e flexibilidade na 

construção de novos caminhos que contribuíssem na formação humana e integral dos 

estudantes do Ensino Médio. Diante de um Programa que apresentava resultados exitosos, 

surge a Reforma do Ensino Médio, firmada com a aprovação da Lei no 13.415/2017 e, 

consequentemente, a finalização do PFEM. Logo, podemos perceber a descontinuidade nas 

Políticas Públicas Educacionais no Brasil. Seriam elas Políticas de Governo? Ou melhor 

seria se fossem Políticas de Estado? 

O PFEM representou um novo olhar para o Ensino Médio Brasileiro em toda a sua 

especificidade, diversidade e possibilidade de um redesenho curricular discutido e 

organizado pela comunidade escolar “in locus”. Para o momento, urge a Reforma do Ensino 

Médio e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O que certamente conduzirá a novas 

e inacabadas discussões no âmbito educacional. 
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OS PROFESSORES E SUA FORMAÇÃO: UM ESTUDO NA REDE MUNICIPAL 

DE ENSINO DE CANGUARETAMA/RN. 

 
Giovana Gomes Albino1 

          

RESUMO 

A formação docente constitui um item de inquestionável relevância quando se pensa o 

processo educacional e a busca por qualidade na educação. Assim, o presente artigo 

evidencia os resultados de uma pesquisa desenvolvida com professores da rede municipal 

de ensino de Canguaretama/RN, cujo objetivo centrou-se em conhecer as carências 

formativas apresentadas por esses profissionais. A investigação, do tipo quantiqualitativa, 

realizou-se com o uso de um questionário online enviado aos professores da referida rede de 

ensino, contando com respostas de 107 docentes. Os resultados alcançados, analisados sob 

a fundamentação de autores como Ghedin, Almeida e Leite (2008); Pimenta (2011); 

Imbernón (2010); dentre outros, demonstraram que a maior parte dos participantes se mostra 

satisfeita com as bases formativas advindas dos cursos de formação inicial, no entanto, 

mediante a prática empreendida, apontam diferentes temáticas que permeiam seus anseios 

por processos formativos de natureza continuada, entre elas: alfabetização e letramento; 

avaliação da aprendizagem; Tecnologias da Informação e Comunicação; em meio a outras. 

Além disso, outros expressaram o desejo por ingressarem em programas stricto sensu. 

Palavras-chave: Formação docente. Professores. Prática de ensino.  

 

ABSTRACT 

Teacher training is an item of unquestionable relevance when thinking about the educational 

process and the search for quality in education. Thus, this article highlights the results of a 

research developed with teachers from the municipal education network of 

Canguaretama/RN, whose objective was focused on knowing the training needs presented 

by these professionals. The investigation, of a quantitative and qualitative type, was carried 

out using an online questionnaire sent to the teachers of the aforementioned school system, 

with responses from 107 teachers. The results achieved, analyzed on the basis of authors 

such as Ghedin, Almeida and Leite (2008); Pepper (2011); Imbernón (2010); among others, 

showed that most of the participants are satisfied with the training bases resulting from the 

initial training courses, however, through the practice undertaken, they point out different 

themes that permeate their desires for training processes of a continuous nature, among them: 

literacy and literacy; learning assessment; Information and Communication Technologies; 

among others. In addition, others expressed a desire to join stricto sensu programs. 

Keywords: Teacher training. teachers. Teaching practice. 
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INTRODUÇÃO 

Mostram-se inegáveis as significativas mudanças que têm marcado o cenário social 

nas últimas décadas, resultando em impactos expressivos também no meio educacional. Se 

por um longo período as instituições formais de educação destacavam-se enquanto referência 

para o acesso aos conhecimentos, a vivência dessas mudanças revolucionou tal condição, 

exigindo práticas e dinâmicas condizentes com a nova configuração social. 

Esse quadro evidencia, assim, a necessidade de que se pense de forma mais específica 

também a formação dos professores que atuam nesse contexto de mudanças e que precisam 

se centrar em propostas de trabalho que superem o modelo tradicional do “repasse de 

conteúdos” e se atenham a um fazer voltado à construção, à compreensão e ao uso de 

conhecimentos significativos; um trabalho que impulsione a formação, o desenvolvimento, 

a ação e a autonomia dos aprendizes nele imersos. 

Como aponta Pimenta (2011), é preciso avançar de uma prática docente centrada na 

imitação de modelos para uma concepção do professor enquanto um intelectual crítico e 

reflexivo, capaz de construir conhecimentos, de pesquisar, de refletir sobre suas ações, de 

embasar suas práticas nas teorias que as fundamentam, de pesquisar e de se posicionar 

consciente e criticamente diante as distintas condições que acometem o contexto escolar. 

Nas palavras da autora, esse domínio envolve “o estudo, a análise, a problematização, a 

reflexão e a proposição de soluções às situações de ensinar e aprender (p. 55). 

Essa realidade se estende tanto aos que se encontram em vias de formação inicial e 

cuja prática futura requer um direcionamento formativo nesse sentido, quanto aos já atuantes 

profissionalmente, sobre os quais recaem as necessidades da formação continuada e da busca 

por conhecimentos que lhes permitam um diálogo profícuo e contínuo com as inquietações 

e os desafios que marcam a profissão em sua quotidianidade. 

É em meio a esse cenário que se localiza o presente artigo, resultado de uma pesquisa 

desenvolvida com professores atuantes na rede municipal de ensino de Canguaretama/RN e 

que teve como objetivo conhecer as carências formativas apresentadas por esses 

profissionais. Considerando-se que já se encontram efetivamente em suas práticas 

profissionais, a investigação buscou identificar possíveis lacunas decorrentes da formação 

inicial e que se refletem na efetividade da profissão; mas, de modo mais específico, localizar 

inquietações e necessidades oriundas da realidade em que esses professores se encontram 

imersos, cuja natureza impulsiona a vivência de processos de formação continuada e a 
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abordagem de conhecimentos e temáticas correspondentes. 

Para uma melhor sistematização das informações alcançadas, esta produção 

encontra-se organizada com as seguintes seções: este texto introdutório anunciando a 

abordagem central a ser tratada; a fundamentação teórica adotada como base à discussão do 

objeto de estudo; a descrição da metodologia utilizada na realização da pesquisa; os 

resultados encontrados e suas análises; e, por fim, as conclusões alcançadas em vista das 

descobertas propiciadas pela investigação.    

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 A formação profissional constitui um fato de inegável importância, posto que é 

através dela que se estruturam as bases e os conhecimentos que darão o suporte para atuar 

na profissão a ser assumida. No contexto da docência essa formação ganha ainda maiores 

contornos quando se remete à definição do profissional que irá lidar diretamente com o 

conhecimento – continuamente em evolução – e ainda com a formação de outros indivíduos 

em diferentes momentos de seu desenvolvimento humano e social. 

 Assim, além da formação inicial que habilita para o ingresso na profissão (BORGES, 

2010), o docente carece estar continuamente em processo formativo, sobretudo pela 

dinâmica que acomete o contexto escolar, cujas práticas a ela voltadas precisam também 

corresponder com tal dinamismo. Desse modo, faz-se importante entender que essa 

formação continuada não se restringe a um acúmulo de certificados, mas deve se configurar 

na inserção em cursos, programas formativos e estudos que propiciem a apreensão de 

conhecimentos que dialoguem com a prática profissional, dando respostas às situações nela 

vivenciadas e impulsionando à pesquisa e à autônima na profissão. Como define Imbernón 

(2010), essa formação deve ter como função apoiar, criar e impulsionar a reflexão dos 

professores sobre suas práticas, permitindo que examinem “suas teorias implícitas, seus 

esquemas de funcionamento, suas atitudes etc., estabelecendo de forma firme um processo 

constante de autoavaliação do que se faz e por que se faz” (p. 47).  

 Perspectivas como estas dialogam com a defesa da construção de saberes, como 

evidencia Tardif (2010), de modo que possam fundamentar as ações com conhecimentos de 

diferentes ordens, mas complementares sobre a profissão; com a tão enfatizada 

indissociabilidade entre teoria e prática (PIMENTA, 2006; 2011; LIBÂNEO, 2011; entre 

outros), cujas bases remetem-se à capacidade de atuar tendo como base um conhecimento 
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sólido que sustente e explique o fazer; e, dentre outros aspectos, com a autonomia 

profissional instigada por Contreras (2002), que impulsiona à reflexão crítica, à análise e à 

interpretação da prática pedagógica, permitindo uma maior consciência sobre a profissão. 

 Para tanto, os docentes, já imersos em suas funções, precisam estar cientes dessas 

condições; carecem sentir as necessidades que os tomam enquanto profissionais e perceber 

a importância de processos formativos contínuos impulsionados exatamente pelas lacunas e 

condições que acometem a sua prática, e mais, lutarem pela vivência desses processos 

enquanto algo de inquestionável relevância ao seu fazer profissional. Nessa ótica e tratando 

do professor como “o profissional dos profissionais”, Demo (2002, p. 87) afirma que é 

“fundamental na vida do profissional da formação: manter-se bem formado. Isso implica, 

primeiro, ter tido boa formação; segundo, alimentar de modo continuado sua formação”.   

 Alimentar no sentido de aprofundar com significado; de alcançar avanços e bases 

mais consistentes; de entender as singularidades que configuram a profissão e buscar sempre 

os mecanismos que favoreçam essa realidade. Nesse prisma, cabe lutar por esse direito, por 

essa oferta nas próprias escolas ou nas esferas que as administram, de modo a garantir que a 

profissão não apenas se mantenha na constância da prática, mas apresente um caráter de 

atualização, de fundamentação, e correspondente com os anseios sociais que a ela são 

continuamente voltados.      

 

METODOLOGIA  

A pesquisa retratada foi desenvolvida entre o segundo semestre de 2020 e os 

primeiros meses de 2021. Enfatiza uma abordagem quantiqualitativa, o que permite o 

alcance de respostas tanto de ordem quantificável quanto mais subjetivas, considerando o 

que enfatizam 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”.   

Teve como lócus a rede municipal de ensino de Canguaretama/RN, visando alcançar 

os professores das 25 escolas dela componentes, apesar de uma delas não ter contado com 

respondentes. Para tanto, adotou um questionário composto por 23 perguntas, abertas e 

fechadas, como instrumento para o levantamento dos dados, o que favorecia o alcance dos 

317 docentes componentes da referida rede de ensino. Em virtude da pandemia do Sars-Cov-
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19, então vivenciada no período, ao invés da versão impressa, esse instrumento foi utilizado 

de forma online, respeitando-se a necessidade de distanciamento social. Assim, os 

questionários foram enviados aos professores através de seus endereços de e-mail ou por 

meio de mensagens encaminhadas via whatsapp.    

Como resultados foram obtidas respostas de 107 profissionais, o que foi categorizado 

à luz da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011). Segundo Franco (2007, p. 59), essa 

estruturação em categorias acontece como uma “classificação de elementos constitutivos de 

um conjunto, por diferenciação seguida de reagrupamento baseado em analogias, a partir de 

critérios definidos”. Esses critérios podem ser: o semântico (temas semelhantes); o sintático 

(verbos e adjetivos); o léxico (sinônimos e sentidos próximos); e o expressivo (diferentes 

perturbações da linguagem) (BARDIN, 2011; FRANCO, 2007). Nessa pesquisa adotou-se 

o sentido expressivo, buscando-se unir questões com respostas que apesar de distintas na 

abordagem se complementavam, respondendo ao objetivo da investigação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Em meio à organização dos dados por categorias, a primeira delas agrupou questões 

voltadas ao perfil dos participantes, revelando que 77, 6% destes foram do gênero feminino, 

o que acentua a histórica presença das mulheres como maioria no contexto educacional. 

Quanto às idades, destacou-se o intervalo entre os 41 e os 50 anos (72,9%). Além desse 

grupo, aparecem faixas etárias entre os 25 e os 35 anos, assim como entre os 51 e os 55, 

porém, de modo menos expressivo. Isso mostra um grupo em faixa etária mediana, um pouco 

mais amadurecido e, provavelmente, com alguns anos de experiência na profissão. 

Em relação à formação, 70,1% possuem cursos de pós-graduação lato sensu; 26,2% 

são graduados e os demais, 3,7%, são mestres. Este cenário supera o que se encontra 

legalmente previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/96, 

quando dispõe, em seu artigo 62, que a formação dos professores da educação básica deverá 

acontecer em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitindo-se ainda aquela 

oferecida em nível médio, na modalidade normal, para a atuação em turmas da educação 

infantil e dos cinco primeiros anos do ensino fundamental (BRASIL, 1996).       

Nesse cenário, além da licenciatura, uma parcela significativa dos docentes já possui 

certificados de cursos de pós-graduação, demonstrando ascensões verticais em suas 

formações acadêmicas. Isso sinaliza buscas pessoais por cursos que ampliem seus 
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conhecimentos e atendam suas necessidades, tais como: inquietações vividas nas escolas; 

prazer na busca por novos saberes; ou mesmo progressão na carreira com melhoria salarial.  

As questões da segunda categoria voltaram-se a identificar a realidade formativa dos 

professores e revelaram uma supremacia da área de Pedagogia, com 82,2% das respostas, 

seguida de Linguagens com 8,4%. As áreas de Ciências Humanas e Sociais, Ciências 

Naturais e Matemática ficaram subdivididas no percentual restante. Essa predominância de 

Pedagogia como formação inicial sinaliza uma maior existência de turmas dos anos iniciais 

de escolaridade infantil, quando o professor atua de modo polivalente. 

Sobre isto, vale pontuar que conceito de polivalência tem ganhado contornos 

distintos no campo teórico: seja a partir da abordagem centrada no mundo do trabalho, com 

discursos de base neoliberais, quando reforça a ideia de exploração do profissional sob a 

perspectiva de desenvolvimento de múltiplas funções para o atendimento demandado pelo 

setor produtivo (CRUZ e BATISTA NETO, 2012); ou em vista do avanço tecnológico 

vivido na atualidade, numa perspectiva de atributo do trabalhador atual, como aquele capaz 

de atuar em diferentes contextos, dominar distintas competências e, assim, alcançar melhores 

resultados em seus afazeres. No entanto, o termo aqui adotado limita-se à ideia do 

profissional que atua com várias disciplinas em uma mesma turma, algo que se aproxima do 

sentido de interdisciplinaridade, como defendido por Lima (2007), quando considera como 

polivalente o professor capaz de se apropriar e de articular conhecimentos das diferentes 

áreas da base comum do currículo destinado aos anos iniciais do ensino fundamental.  

Vale apontar que 55,1% dos professores concluíram suas graduações entre os anos 

de 2000 e 2004; 22,4% entre 2005 e 2009; 7,5% entre 2015 e 2020. O percentual restante 

subdividiu-se entre períodos anteriores e posteriores a estes com pequenas 

representatividades em cada um deles. Estes dados dialogam com o resultado das idades já 

apresentado e reforçam a inferência de que muitos deles já possuem certa experiência 

profissional, a contar pela média na faixa etária e pelo tempo decorrido desde que concluíram 

suas licenciaturas. Ademais, somando-se os maiores percentuais, destaca-se uma 

predominância de conclusão na primeira década dos anos 2000, logo, uma parcela 

significativa de docentes que já contam com mais de dez anos de formação profissional.     

Em relação aos que possuem pós-graduação, a concentração se registra entre os anos 

de 2005 e 2009, seguida pelo período entre 2010 e 2014. Comparando-se com a graduação, 

observa-se uma certa sequência: a formação inicial foi, prioritariamente, concluída entre 
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2000-2004 e 2005-2009; ao passo que os cursos de pós-graduação tiveram suas conclusões 

entre 2005-2009 e 2010-2014, o que reforça a ideia da busca pela ascensão formativa. 

Na sequência buscou-se conhecer o nível de satisfação dos professores com a 

formação inicial. 61,7% tiveram suas expectativas atingidas com o alcance de teoria e prática 

suficientes para a atuação profissional; 32,7% precisaram complementar a formação com 

leituras extras e/ou outros cursos; e, 5,6% perceberam muitas carências para o processo de 

atuação pedagógica. Sobre a formação inicial, Ghedin, Almeida e Leite (2008, p. 31) 

afirmam que deve possibilitar “[…] ao profissional docente saber lidar com o processo 

formativo dos alunos em suas várias dimensões, além da cognitiva, englobando a dimensão 

afetiva, da educação dos sentidos, da estética, da ética e dos valores emocionais”. Assim, 

mostra-se importante perceber que mais de 60% reconhecem ter alcançado esse domínio a 

partir de seus cursos de formação inicial ou talvez desconheçam essa abrangência formativa. 

A terceira categoria centrou-se nos dados referentes à atuação profissional e revelou 

que 60,7% dos respondentes atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental; 21,5% na 

Educação Infantil; e 17,8% nos anos finais do Ensino Fundamental. Esse resultado confirma 

o fato de a maioria dos participantes terem o curso de Pedagogia como formação inicial e, 

ainda, que das 24 escolas em que os professores se dispuseram a participar da pesquisa, 

predominam turmas dos anos iniciais da educação, conforme se inferiu anteriormente.  

Por fim, a quarta e última categoria deteve-se em informações voltadas ao universo 

da formação continuada. Sobre isto, vale lembrar que “além do conhecimento da disciplina 

que irá ensinar, o docente precisa ter condições para compreender e assegurar-se da 

importância e do desafio inerente ao processo de ensino-aprendizagem, dos princípios em 

relação ao caráter ético da sua atividade” (GHEDIN; ALMEIDA e LEITE, 2008), assim, 

apesar da satisfação demonstrada pela maioria dos participantes sobre sua formação inicial, 

um processo formativo se faz necessário continuamente, seja pela atualização dos 

conhecimentos apreendidos ou pelo alcance de outros novos que se revelem mediante a 

própria evolução humana e social. É nessa apreensão constante que se pode alcançar uma 

melhor percepção sobre a prática, alcançado a capacidade de reflexão crítica, de ação e de 

pesquisa sobre a cotidianidade da profissão.   

Nesse direcionamento, as respostas apontaram que 2,6% dos professores não 

possuem interesse de participar de processos de formação continuada; 5,8% optam apenas 

por mudarem de área, ingressando em uma segunda licenciatura; 9,3% dos respondentes 
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sinalizam uma escolha pela realização de cursos totalmente à distância; 13,1% almejam o 

certificado de especialistas; 29,9% desejam a frequência em cursos de curta duração em 

formato presencial; e 39,3% almejam uma verticalização em sua formação por meio do 

ingresso em cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado). 

Apesar da variação nas respostas, torna-se importante perceber que o percentual 

maior se concentra naqueles profissionais que desejam ascender em seus processos 

formativos. Seja em programas lato ou stricto sensu, há um número grande desses 

professores que percebem essa necessidade e vislumbram a continuidade em suas formações. 

Essa realidade corresponde ao que Ferreira (2006, p. 20) defende enfatizando que a formação 

continuada “[...] precisa ser entendida como um mecanismo de permanente capacitação 

reflexiva de todos os seres humanos às múltiplas exigências/desafios que a ciência, a 

tecnologia e o mundo do (não) trabalho colocam”.  

Não obstante, no que tange ao panorama de formação continuada vivenciado pelos 

docentes, observou-se que a maior participação desses profissionais se centra nos eventos 

disponibilizados pela escola e/ou Secretaria de Educação do Município (78,5%). Os demais 

percentuais centraram-se em realidades de cursos em instituições públicas (7,9), cursos de 

Educação à Distância (5,1%) e cursos em instituições presenciais e à distância (6,2), todos 

refletindo buscas individuais, detidas em interesses dos próprios professores. Apesar da 

pouca expressividade, 0,6% afirmaram que nunca ou raramente participam de formações. 

 Em relação à natureza dos cursos frequentados como processo de formação 

continuada, os docentes novamente se centraram nos eventos e atividades promovidos pelos 

órgãos municipais – secretaria e/ou escola – (86%), restando um quantitativo menor de 

profissionais que apresentam realidades distintas, como aqueles que participaram de 

diferentes eventos sobre educação (5,1%); os que se inseriram em programas de pós-

graduação (5,5%); os que fizeram cursos diversos com carga horária acima de 60 horas 

(2,9%) e menos de 1% que afirmaram nunca ter participado de formações dessa ordem. 

 Os dados permitem entender que um dos caminhos promissores para um processo de 

formação continuada realmente condizente com os anseios e necessidades dos docentes pode 

se centrar nos próprios recursos e mecanismos locais, contando-se com estruturas e 

condições já existentes no município ou nas próprias escolas. Porém, que isso aconteça com 

um sentido real de continuidade, de complementação, de respostas às inquietações, e não 

detido apenas em realizações pontuais, descontextualizadas e não complementares, o que se 
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pode definir como atos de “treinamento ou capacitação” (LIMA, 2002, p. 52) e que, pelo 

que foi revelado na investigação, é a perspectiva mais presente na realidade estudada.  

 No contexto de (in)satisfação também com essa formação continuada,  os resultados 

destacam o nível de impacto das vivências em relação à prática profissional, expressando: 

“moderado” para 53,3% dos participantes; “grande” para 28%; e, “pouco” para 15%. O 

restante do percentual ficou distribuído entre os não participantes de cursos e aqueles que 

não perceberam a existência de qualquer impacto.  

 Sobre essa situação vale reforçar que não basta o acúmulo de certificados e a 

frequência em cursos diversos quando existe um objetivo específico vinculado a essa busca 

por formação. Os processos formativos, sejam eles ofertados por quaisquer instituições, 

devem sempre levar em conta as aspirações e necessidades dos profissionais, conforme já 

tratado. É essa mobilização individual que impulsiona o desejo por novos saberes e, 

consequentemente, que se reflete em resultados condizentes com a mudança almejada. O 

incentivo maior para ingressar ou se manter em um curso sempre deve ser a programação de 

seu currículo associada aos novos saberes que ele proporciona ao participante.  

 Nessa perspectiva, as razões impulsionadoras dos docentes por formação continuada 

enquanto ações individuais, por ordem de importância, foram: atualização de 

conhecimentos, acesso a práticas que possam ser empregadas nas aulas, troca de 

experiências com outros profissionais, além de progressão na carreira. Essas enunciações 

revelam efetivamente razões plausíveis e impulsionadoras, centradas na necessidade de 

crescimento, de desenvolvimento profissional e, claro, aliadas à progressão financeira. 

 Por fim, as temáticas de interesse para futuras formações destacaram-se como de 

expressiva relevância no contexto da pesquisa, evidenciando, por ordem decrescente de 

citação: alfabetização e letramento; avaliação da aprendizagem; metodologias ativas da 

aprendizagem; tecnologias da informação e comunicação; alunos com necessidades 

educacionais especiais; práticas e metodologias de ensino em áreas específicas; projeto 

político-pedagógico; relações étnico-raciais e educação de jovens e adultos. 

 Importa destacar, diante do exposto, a variedade constante nas respostas e, ao mesmo 

tempo, a confirmação de dados e situações anteriormente já anunciadas. Como exemplo é 

possível enfatizar a temática “Alfabetização e letramento” como a de maior interesse dos 

professores, correspondendo à realidade já evidenciada com o fato de a maioria desses 

professores ser formada por pedagogos, polivalentes e estar atuando em turmas da Educação 
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Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, para quem esse tema se mostra 

essencialmente relevante. Por outro lado, vale observar também que temas como “Avaliação 

da aprendizagem; Metodologias ativas da aprendizagem; Ensino de alunos com necessidades 

educacionais especiais”, perpassam a realidade de todas as turmas de atuação dos docentes.  

 Assim, as temáticas sugeridas abarcam situações bastante abrangentes que, de modo 

geral, refletem temas importantes de serem estudados, aprofundados, mas, também, que 

podem se desdobrar em tantos outros mediante às especificidades das escolas, dos contextos, 

das turmas, das comunidades, enfim, da realidade em que esses profissionais desenvolvem 

suas atividades. Algo de imprescindível importância para um processo formativo condizente 

com aspirações por mais conhecimentos e mudanças nas práticas. 

 Desse modo, reforça-se a ideia de que há um interesse e uma compreensão dos 

docentes sobre a importância de continuidade na formação e muitos deles não se detêm ao 

aguardo das ofertas, agindo individualmente nessas buscas e se inserindo em cursos e 

programas que lhes atendam. O que falta, nesse contexto, é uma ação sistemática seja da 

própria rede de ensino ou mesmo das unidades escolares que possa atender a essa demanda 

realmente com um caráter de continuidade e correspondência com os anseios demonstrados. 

 

CONCLUSÕES 

A pesquisa teve como sentido a busca por revelar, sob o olhar dos professores, as 

contribuições advindas de seus processos formativos inicial e, em especial, continuado, 

considerando-se, em meio a essa realidade, as carências que permanecem latentes quando 

tomadas as suas práticas de atuação profissional. Dentre as muitas descobertas, foi possível 

perceber que uma parcela significativa dos profissionais percebe a formação inicial como 

condizente com o esperado. Ainda assim, em meio a todo o grupo participante, mostra-se 

grandioso o número dos docentes que vislumbram a vivência de processos de formação 

continuada que respondam às especificidades que surgem da cotidianidade prática. 

Essa realidade, coerente com algumas abordagens teóricas, aponta para um processo 

formativo crítico-reflexivo, centrado nas demandas da própria escola e a elas voltado, de 

modo a alcançar conhecimentos que favoreçam um crescimento grupal e o desenvolvimento 

das ações ali realizadas, algo ainda distante do contexto estudado, onde as ações formativas 

se detêm ao caráter generalista e à coletividade. Além dessa particularidade, a necessidade 

de que cursos substanciais possam atender a determinadas demandas temáticas evidencia 
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que há carências ainda bastante presentes no fazer dos profissionais, indicando a importância 

de ações contínuas e, sobretudo, pautadas nas enunciações dos próprios interessados. 

Por fim, faz-se mister elevar a importância de investigações como estas, cujos 

resultados podem nortear atividades a serem desenvolvidas pelas secretarias municipais de 

educação, bem como impulsionar instituições de ensino superior à realização de cursos ou 

ações de extensão direcionados às demandas existentes. Contribuições como essas podem 

favorecer processos formativos mais significativos aos professores e, acima de tudo, mais 

promissores à qualidade nas práticas educativas formais.  
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RESUMO 

Este trabalho se debruça sobre a temática da formação de professores, devido a sua relevância 

no campo do trabalho docente. E nesse sentido, o estudo tem como objetivo identificar e 

mapear as produções científicas realizadas no campo da formação de professores, no âmbito 

das práticas de formação atreladas a leitura, no período de 2011 a 2021, por meio da Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Como objetivo específico, delimitou-se: 

caracterizar as teses e dissertações (ano, instituição, região e os autores), bem como identificar 

se tais estudos apresentam relação com a formação docente através do ato de ler. Nesse sentido, 

como procedimento metodológico, optou-se pela pesquisa do tipo estado da arte 

(ROMANOWSKI; ENS, 2006), sendo está descritiva e analítica e para a análise dos dados foi 

utilizada a análise de conteúdo (BARDIN, 1977). Evidenciou-se que a pesquisa do tipo estado 

da arte se mostra fundamental para o conhecimento de qualquer pesquisador, pois traz um olhar 

para o que tem sido estudado. Após o levantamento e análise das produções, resultou em 22 

trabalhos, sendo a maior parte dissertações. Tais pesquisas centralizam-se na região sul, sendo 

que apenas 50% apresentam relação direta com a leitura. As teses e dissertações encontradas 

contemplam os 10 anos investigados, sendo a maioria parte do programa de Pós-Graduação 

em Educação. O descritor autoformação, particularmente foi o único que não representou em 

seus seis trabalhos, relação com o ato de ler como meio de formação. Por fim, tal pesquisa 

revelou que para além de haver mais estudos trazendo aspectos sobre o consumo de livros 

como meio de formação, os resumos apresentam-se incompletos, o que impossibilita para um 

mapeamento mais detalhado da temática. 

Palavras-Chave: Formação de Professores, Autoajuda, Leitura, Estado da arte. 
 

ABSTRACT 

This article focuses on the teacher learning, due to their task in the field of teaching work. In 

this sense, the study aims to identify and map the scientific productions carried out, in the field 

of teacher training practices linked to reading, from 2011 to 2021, through the Brazilian Digital 

Library of Theses and Dissertations (BDTD). As specific, it was delimited: to characterize as 

theses and dissertations (year, institution, region and authors), as well as to identify whether 

such studies are related to teacher training through the act of reading. In this sense, as a 

methodological procedure, a state-of-the-art research was chosen (ROMANOWSKI; ENS, 

2006), which is descriptive and analytical and for data analysis it was used from the content 

(BARDIN, 1977). It was evidenced that research of the type of art is fundamental for the 

knowledge of any researcher, as it brings a look at what has been studied. After the survey and 

                                                      
1 Pedagogia, mestranda no PPG em Educação, UNESP (campus Rio Claro), mariana.fiorio@unesp.br 
2 Educação Física, mestrando no PPG em Ciências do Movimento-UNESP; heitor.perrud@unesp.br 
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analysis of the productions, it resulted in 22 works, being the part of dissertations. Such 

research is centered in the southern region, and only 50% have a direct relationship with 

reading. Theses and dissertations every year include the 10 parts investigated, most of them 

from the Graduate Program in Education. The descriptor self- training, particularly as it was 

the only one that did not represent in his six works, a relationship with the act of reading a 

training medium. Finally, this research revealed that in addition to having more detailed 

training studies, the abstracts are incomplete, which makes it impossible for a more detailed 

mapping of the subject. 

Keywords: Teacher Training, Self-help, Reading, State of the art. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Este estudo é resultado das discussões apresentadas no trabalho de conclusão de curso 

(TCC) por Fiorio, Souza Neto e Arnosti (2019), em 2019 no curso de Licenciatura Plena em 

Pedagogia, cujo tema: Formação em Pedagogia: da dimensão humana à literatura de 

autoajuda na escolarização e universitarização, tratava-se sobre o consumo da literatura de 

autoajuda pelos estudantes do curso. Buscou-se assim, identificar e analisar como pode ocorrer 

a apropriação da Literatura de Autoajuda por estudantes de Pedagogia, considerando os 

processos de escolarização e universitarização. 

Neste sentido, o atual estudo tem como foco trazer essa temática por se enquadrar no 

campo da formação de professores, trazendo aspectos que vão em direção a constituição do 

trabalho do futuro professor, bem como a construção da sua identidade. Do mesmo modo, a 

periodicidade escolhida para a realização desse levantamento (2011 a 2021) por contemplar o 

período de ocorrência da pandemia, pode nos revelar resultados interessantes sobre as 

pesquisas desenvolvidas sobre a temática do consumo da Literatura de autoajuda ou mesmo a 

relação da autoformação e semiformação no âmbito educacional. 

Para tanto, naquele momento foi realizado um breve levantamento sobre as produções 

que apresentavam a temática “autoajuda”, “semiformação” e “autoformação”, na Biblioteca 

digital brasileira de teses e dissertações (BDTD), no período de 2007 a 2018. Entretanto, na 

atual investigação, realizaremos um estudo do tipo “estado da arte” retomando aos descritores 

utilizados e acrescentando a palavra literatura e leitura, de modo que o levantamento aponte 

mais diretamente a relação das palavras-chave com o hábito de leitura. Logo, a combinação de 

descritores utilizados nesse mapeamento, realizado entre os anos de 2011 a 2021, foram: 

“literatura de autoajuda” AND “educação”; “leitura” AND “semiformação” AND “educação”; 

“leitura” AND “autoformação” AND “educação”, no mesmo banco de dados (BDTD). 

Dessa forma, objetivou-se identificar e mapear as produções científicas realizadas no 

campo da formação de professores, no âmbito das práticas de formação atreladas a leitura, no 
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período de 2011 a 2021, por meio da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD). Como objetivo específico, delimitou-se: caracterizar as teses e dissertações (ano, 

instituição, região e os autores), bem como identificar se tais estudos apresentam relação com 

a formação docente através do ato de ler. 

O trabalho está organizado nas seguintes partes: primeiramente será apresentado os três 

conceitos (autoajuda, semiformação e autoformação) sua relação no trabalho docente, bem 

como na formação do futuro professor. Em seguida, será explicado o percurso metodológico 

pautado na pesquisa do tipo “estado da arte”, acompanhado dos resultados e discussões 

alcançados no mapeamento e ao final as considerações finais. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
1. Alguns delineamentos a Formação Professores e sua importância para o 

trabalho docente 

Este trabalho trata da Formação de Professores (BRASIL, 1996; BRASIL, 1999; 

BRASIL, 2002; BRASIL, 2015) no campo da Pedagogia (LIBÂNEO, PIMENTA, 1999; 

BRASIL, 2006), onde tem sido bastante debatido nas pesquisas científicas, envolvendo tanto 

a formação inicial quanto continuada, como um percurso que contribui para o desenvolvimento 

da docência, enquanto profissão (TARDIF, 2002). Nesse processo, considera-se a própria 

natureza do trabalho de professor, como de alguém que atua com e nas relações humanas. 

De acordo com os Referenciais para Formação de Professores (BRASIL,1999), este 

professor em sua trajetória formativa precisaria aprender a lidar com um conjunto de relações 

interpessoais marcadas por conteúdos afetivos, os mais diversos, que atingem tanto a ele quanto 

aos seus alunos (FIORIO, SOUZA NETO, ARNOSTI, 2019). De modo que a qualidade dessas 

relações permeie as interações sociais e o processo de formação, dando para a dimensão 

humana um lugar. 

Porém, o termo formação (CAMBI, 1999; MITROVITCH, 2011), por si só, é amplo 

podendo envolver a educação familiar, a educação básica, a formação inicial, a formação 

contínua e a formação em serviço, constituindo-se em uma trajetória de desenvolvimento 

humano (FORMOSINHO, 2009) e de desenvolvimento profissional (LIBÂNEO, PIMENTA, 

1999). 

Nesse sentido, os conceitos ‘autoformação’ e ‘semiformação’ no campo da formação, 

podem apresentar características históricas. No caso da autoformação ou bildung (iluminismo 

Alemão, século XVIII) há forte representação de um ideal de formação cultural amparado na 
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ideia de autonomia e emancipação do sujeito, de modo que o indivíduo busque alcançar seu 

autodesenvolvimento, bem como o aperfeiçoamento individual. Nesse aspecto, o 

autodesenvolvimento do professor ganha espaço quando se reconhece que a sua prática pode 

ser portadora de conhecimentos na forma de uma epistemologia da prática (SCHON, 1992), 

nos saberes mobilizados por ele em situação concreta de sala de aula (TARDIF, 2002), ou 

mesmo durante a graduação pelo estudo particular (temática de interesse próprio), pela busca 

e consumo de leituras extracurriculares para auxiliar na compreensão de algo. 

Logo, a semiformação ou Halbbildung apresenta fortes características da ‘Nova Era’ 

trazendo consigo dilemas atrelados a renovação, transformação e modernização de todo 

sistema, alterando drasticamente as esferas sociais, ressaltando-se uma configuração 

organizacional distante da formação cultural e mais próxima da razão instrumental. Como 

aponta Nóvoa (2017) deixa-se de lado a perspectiva crítico-reflexiva, para adentrar a uma 

perspectiva de produção. Nota-se assim, a razão instrumental como condutora de uma 

sociedade administrada pela economia (FIORIO, SOUZA NETO, ARNOSTI, 2019). 

Nesse sentido, Tommaselli (2012) afirma que enquanto a Halbbildung (semiformação) 

se perpetuou através da indústria cultural, assim como a reprodução ganhou destaque em 

detrimento ao caráter formativo, a formação, o autodesenvolvimento, perdeu o seu valor ao 

"fetiche da mercadoria” (BANDEIRA; OLIVEIRA, 2012, p. 230). E, portanto, é nesse 

contexto que a autoajuda ganha destaque por ser uma leitura de refúgio, prescritiva e de fácil 

compreensão (FIORIO, SOUZA NETO, ARNOSTI, 2019). 

O discurso trazido pela Literatura de Autoajuda faz referência ao resultado das 

transformações desenfreadas que a sociedade moderna vem enfrentando. Na perspectiva do 

trabalho de Fiorio, Souza Neto e Arnosti (2019) o sujeito busca lidar com seus desafios, 

perpetuados em um contexto de autoformação ou semiformação, referente à fragmentação das 

culturas tradicionais. Essas observações nos levam a tentar compreender que o quadro da 

formação docente mudou, abarcando novos desafios e contextos. 

Para tanto, buscamos mapear as pesquisas científicas que trazem essas temáticas no 

contexto da educação, identificando o contexto que as investigações se inserem e as releituras 

que são feitas. A seguir, serão apresentados os procedimentos metodológicos pelos quais esta 

pesquisa foi elaborada. 
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METODOLOGIA 

 
A fim de alcançar o objetivo do presente trabalho, realizou-se um estudo de “Estado da 

Arte” na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), caracterizando- se por 

um tipo de pesquisa descritiva e analítica (ROMANOWSKI, ENS, 2006). 

Para este estudo foi seguida a proposta de metodologia de pesquisa do tipo “Estado da 

Arte”, por ser considerada de caráter invariante e descritivo da pesquisa científica acadêmica, 

a luz de categorias e facetas, que se caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no conjunto 

deles, sob os quais o fenômeno passa a ser analisado para procedermos à coleta e análise de 

dados (FERREIRA, 2002). 

Com base em Romanowski e Ens (2006), considera-se que: 

 
Esses estados da arte realizaram um balanço das respectivas áreas de conhecimento, 

com a finalidade de diagnosticar temas relevantes, emergentes e recorrentes, indicar 

os tipos de pesquisa, organizar as informações existentes bem como localizar as 

lacunas existentes. (ROMANOWSKI, ENS, 2006, p.40). 
 

Para tanto, nesta opção, busca-se identificar de maneira geral o que vem sendo 

produzido em determinada área ou campo, permitindo ao pesquisador e interessados perceber 

a evolução da pesquisa (ROMANOWSKI; ENS, 2006). Se houve ou não movimentos 

contínuos, se os locais de produção se diversificaram e quais conhecimentos foram 

mobilizados (FERREIRA, 2002). 

Como primeiro passo definimos os descritores através da combinação de termos 

“literatura de autoajuda” AND “educação”; “semiformação” AND “educação”; 

“autoformação” AND “educação”. Porém tais descritores resultaram em muitos trabalhos que 

não faziam parte da temática deste estudo, sendo assim acrescentamos o termo “leitura” para 

delimitar a busca, ficando: “literatura de autoajuda” AND “educação”; “leitura” AND 

“semiformação” AND “educação”; “leitura” AND “autoformação” AND “educação”. Todos 

os descritores foram escritos em com a letra inicial maiúscula e entre aspas. 

Para o levantamento, o período escolhido fora os últimos 10 anos (2011 a 2021), a fim 

de abranger maior número de produções (teses e dissertações), avançando também no 

levantamento que já havia sido feito por Fiorio, Souza Neto e Arnosti (2019). Após a primeira 

busca, com os descritores corretamente estabelecidos, foram encontrados ao total, 43 trabalhos, 

no entanto ao realizarmos uma leitura criteriosa dos resumos, descartamos 21 deles, resultando 

na incorporação de 22 pesquisas para a realização desse mapeamento. Como critério de 

exclusão esteve em análise a periodicidade, se havia um dos descritores principais (autoajuda, 
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semiformação e autoformação) no resumo, os que não se enquadravam no contexto 

educacional e por fim os que estavam duplicados. 

Sendo assim, os dados levantados do resumo foram organizados em uma planilha, com 

os tópicos: título, autor, gênero, tipo (tese ou dissertação), quadro teórico, instituição, cidade, 

metodologia, instrumentos, resultados e link de acesso ao trabalho. Logo, para a análise de 

dados utilizamos como base teórica Bardin (1977), de modo que foi possível realizar a 

caracterização geral das pesquisas, configurando-se como um mapeamento detalhado das 

produções que envolvem tal temática. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
A busca por teses e dissertação na BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de teses e 

dissertações), nos anos de 2011 a 2021 resultou em 22 pesquisas, as quais se enquadravam na 

temática desse estudo. Após a análise dos resumos desses trabalhos, os resultados foram 

organizados em uma tabela com classificação de: ano, tipo de pesquisa, gênero do autor, região, 

quadro teórico, metodologia, instrumento, resultados e link. 

No que diz respeito à caracterização das pesquisas, nota-se que há mais dissertações 

(16) do que teses (6), sendo distribuídas entre os anos de 2011 a 2021, sendo as teses, 

especificamente entre os anos de 2016 e 2017. Já nos três descritores, observamos que há maior 

número de pesquisas entre 2017 e 2018, conforme dados explicitados no Gráfico 1. 

Gráfico 1: Ano das publicações 

 

 

Fonte: Própria (2022). 

 

No Gráfico 1 são apresentados os três descritos utilizados: o primeiro (“literatura de 
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autoajuda” AND “educação”) com 6 dissertações e 2 teses; o segundo (“leitura” AND 

“semiformação” AND “educação”) englobando 5 dissertações e 3 teses e por último o descritor 

“leitura” AND “autoformação” AND “educação” com 5 dissertações e 1 tese. Observa-se que 

o descritor ‘autoformação” apresenta menor número de publicações (6). Abaixo, apresenta-se 

o Gráfico 2 explicitando o número e o tipo de trabalho encontrado neste levantamento. 

Gráfico 2: Balanceamento número de teses e dissertações 
 

Fonte: Própria (2022). 

 

Nota-se que das 22 pesquisas encontradas, a maioria, em ambos os descritores são as 

dissertações, apesar de que no campo da semiformação há 3 teses, representando maior número 

de teses. Em relação as Universidades e faculdades envolvidas, no Gráfico 3, identificamos 

que a maior parte delas são públicas e federais, sendo privada apenas a Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. 

Gráfico 3: Instituições nas quais foram desenvolvidos os trabalhos 

 

Fonte: Própria (2022). 
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Em relação aos programas de pós-graduação, como explicitado no Gráfico 3 a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em azul, a Universidade Júlio de Mesquita Filho 

e a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo apresentam maior número de estudos (3 em 

cada) e em seguida vem a Universidade Federal de Santa Maria (2 trabalhos). O Gráfico 4 

demonstra quais regiões brasileiras são sede das pesquisas que se enquadraram no presente 

estudo: 

Gráfico 4: Distribuição espacial dos trabalhos analisados a partir das regiões brasileiras 

 

Fonte: Própria (2022). 

Podemos observar no Gráfico 4, acima, a região Sul obtém maior destaque, abarcando 

41% dos trabalhos analisados, seguida pela região Sudeste, onde estão localizados 36% dos 

estudos. Completando, a região Centro-Oeste possui 23% das pesquisas. As regiões Norte e 

Nordeste não apresentaram nenhum trabalho relacionado a temática que se enquadre nos 

critérios de inclusão deste estudo, ficando assim a sugestão de desenvolver trabalho pensando 

na autoformação nestas regiões para favorecer a disseminação do conhecimento e novas 

perspectivas sobre o assunto. Também há programas de pós-graduação distintos, como visto 

no Gráfico 5. 

Os Programas de Pós-Graduação em Educação são majoritários em todas as categorias, 

como observado no Gráfico 5, deixando claro que o tema abordado por esta pesquisa se 

relaciona diretamente com a área educacional. Os outros programas que não são diretamente 

ligadas a educação, tem esse vínculo pelo menos indiretamente, como o PPG de Estudos da 

Linguagem e Stricto Sensu em Filosofia. O PPG em Formação Científica pode, à primeira 

vista, se afastar do segmento educacional, no entanto, ao ler seu resumo nos deparamos 

facilmente com a informação de que o trabalho se relaciona com o contexto educativo. O 
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Gráfico 6 expõe a ligação entre os trabalhos encontrados e a leitura/literatura ou se não 

apresentam essa relação em seus resumos. 

Gráfico 5: Programas de Pós-Graduação 

 

Fonte: Própria (2022). 

 

Como observado no Gráfico 6, metade dos trabalhos apresentam relação direta com a 

leitura, ou seja, utilizam a leitura e a literatura como base para o desenvolvimento da 

autoformação, autoajuda e semiformação. Neste cenário, 45% dos trabalhos não apresentam 

nenhuma relação com esse tipo de leitura e 5% dos resumos não deixam claro sua relação com 

a leitura/literatura. Isso demonstra que a leitura das obras que se enquadram no tema 

selecionado são a base para os trabalhos relacionados. 

Gráfico 6: Trabalhos e sua relação com a leitura 

 

Fonte: Própria (2022). 

 

Os resumos são de grande importância para uma pesquisa acadêmica, nele ficam 

localizadas as principais informações do trabalho. O Gráfico 7 exibe a quantidade de estudos 
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relacionados que apresentam todas as informações necessárias para se adequar aos critérios de 

inclusão. 

Gráfico 7: Informações contidas nos resumos 

 

Fonte: Própria (2022). 

 

O Gráfico 7 apresenta um panorama sobre as informações encontradas nos resumos 

apresentados nos trabalhos selecionados, porém como se pode notar nem sempre há todas as 

informações necessárias. No geral, apenas metade dos trabalhos possuíam um resumo 

completo, havendo pequenas diferenças entre as categorias, como apontado no Gráfico 7. 

Neste sentido, a falta de informação em resumos pode influenciar a interrupção da leitura do 

artigo e a realização de um mapeamento mais abrangente. 

CONCLUSÕES 

 
Este trabalho teve como objetivo identificar e mapear as produções científicas 

realizadas no campo da formação de professores atreladas a leitura, no âmbito das práticas de 

formação, no período de 2011 a 2021, por meio da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD), de modo que possível evidenciar que a pesquisa do tipo estado da arte 

se mostra fundamental para o conhecimento de qualquer pesquisador, pois traz um olhar para 

o que tem sido estudado. 

Sendo assim, no período de 10 anos (2011 a 2021), vale-se observar que em todos os 

anos há publicações que contemplem um dos descritores (autoajuda, semiformação e 

autoformação). Entretanto, pesquisas que apresentam relação com o termo “autoformação” 

estão em menor número, e não apresentam relação direta com o consumo de alguma literatura 

como meio de formação, enquanto as demais empatam. Do mesmo modo, havia possibilidade 

de encontrar teses e dissertações a partir do ano de 2020 com relação a pandemia COVID-19, 
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porém não fora encontrado nada que apresentasse alguma relação. Consideramos que, pelo fato 

de que muitos estudos tiveram suas datas de qualificação e defesa alteradas, não obtivemos 

nenhum resultado nessa direção. 

É fundamental destacar que há maior número de dissertações em ambos os descritores, 

sendo que a região sul, em seguida sudeste e centro-oeste, nessa sequência, realizara mais 

estudos sobre a temática, sendo os Programas de Pós-Graduação em Educação majoritários. 

Em relação aos encaminhamentos que foram dados nas teses e dissertações 

encontradas, notamos que 50% apresentam relação com o ato de ler enquanto formação, 

podendo estar atrelado a leitura de livros de autoajuda; ou mesmo com a superação da razão 

instrumental através do viés crítico. Como visto, o descritor que apresenta a autoformação não 

apresenta relação direta com o consumo de livros, o que nos leva considerar que esse campo 

precisa ser mais explorado em relação a formação de professores. 

Por último, o presente trabalho evidenciou algumas lacunas na busca de informações 

nos resumos, estando estes boa parte incompletos, desde a apresentação dos objetivos, 

metodologia, base teórica e resultados. Devido a isso, não foi possível tabular tais dados, 

evitando que essas informações não contemplassem os 22 trabalhos selecionados para esta 

investigação. Dessa forma, evidencia-se a necessidade de apresentar resumos mais objetivos e 

que apresentem as informações essenciais para que o leitor possa compreender todo o trabalho. 
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RESUMO 

A pesquisa buscou analisar o proc esso de elaboração do planejamento de ensino, tendo 

como caso a ser estudado, os/as professores e professoras de Educação Física da rede 

municipal de ensino do município do Natal-RN. A metodologia adotada foi o estudo de caso 

com abordagem qualitativa, um questionário composto por duas seções foi utilizado na 

forma de instrumento de coleta de dados, a primeira relacionada ao perfil dos participantes, 

a segunda centrou-se no tema planejamento do ensino. Abrangendo nove escolas das 

diferentes regiões da capital potiguar, o presente estudo considera os elementos que 

compõem tal processo, suas significações e sua contribuição para a melhoria da atividade 

pedagógica, sendo o planejamento de ensino encarado como um possível dispositivo de 

transformação da realidade. Ficou evidenciado que aspectos de cunho procedimental 

recebem muita importância no que concerne ao ato de planejar. Embora isso ocorra, foi 

possível observar que outros fatores também se agregam no momento de sua elaboração, 

como, por exemplo, a subjetividade dos alunos, participação coletiva e a flexibilização. 

Palavras-chave: Planejamento de Ensino. Educação Física. Escola Pública.  

 

ABSTRACT 

The research sought to analyze the process of elaboration of the teaching planning, having 

as a case to be studied, the teachers of Physical Education of the municipal education 

network in the municipality of Natal-RN. The methodology adopted was the case study with 

a qualitative approach, a questionnaire composed of two sections was used as a data 

collection instrument, the first related to the profile of the participants, the second focused 

on the teaching planning theme. Covering nine schools in different regions of the capital of 

Potiguar, the present study considers the elements that make up this process, their meanings 

and their contribution to the improvement of pedagogical activity, with teaching planning 

seen as a possible device for transforming reality. It was evidenced that procedural aspects 

are very important with regard to the act of planning. Although this occurs, it was possible 

to observe that other factors are also added at the time of its elaboration, for example, the 

subjectivity of the students, collective participation and 
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flexibility. 

Keywords: Teaching Planning. Physical education. Public school. 

 

INTRODUÇÃO 

Dentro das relações existentes entre escola e sociedade, é possível inferir que diferentes 

elementos se entrelaçam para dar vida própria e identidade a um ambiente específico. Os alunos, 

professores e professoras, corpo administrativo, familiares, além da comunidade que os cerca, 

nos indica que diante desses traços estaríamos imersos num ambiente escolar, no qual os 

caminhos da aprendizagem formal e sistematizada se confundem com os da vida cotidiana.  

Não é difícil identificar as relações que se apresentam nesse cenário, cada elemento 

anteriormente citado, possui sua contribuição e nível de importância dentro de uma perspectiva 

de ensino já construída, alguns papéis podendo se apresentar como relevantes e outros, em 

contrapartida,  menos valorizados. Essas distinções se dão conforme as hierarquias formadas 

sócio-historicamente. Gandin (2011), ressalta que os elementos internos do ambiente escolar 

refletem a sociedade que a criou, por sua vez, possuidora de uma hierarquia de valores, de um 

projeto pedagógico e uma prática educativa que visam a sua confirmação e sua reprodução. 

A escola como obra da humanidade deve não apenas burocratizar o ato de planejar, 

tornando-o um documento meramente formalizado e desprovido de significado. Pelo contrário, 

deve-se buscar um planejamento que esteja pautado em ações que forneçam sustentação para a 

delimitação de objetivos que atendam a intenção de “formar” o indivíduo para o mundo, sendo 

esse sujeito possuidor de uma consciência crítica, refletindo sobre a realidade que o cerca e, 

sobretudo, autônomo. 

Nunes et al. (2017), a partir de uma revisão da literatura, expõe a importância do 

planejamento de ensino  para o campo da educação física escolar: 

[...] a necessidade de planejar coletivamente, a importância de vincular o 

planejamento à proposta do Projeto Político-pedagógico, a coerência entre o 

que se planeja e a visão de sociedade e de aluno que queremos, e ainda, a 

possibilidade que o exercício de planejar oferece no sentido de respaldar a EF 

como importante componente curricular. (NUNES et al., 2017, p. 291) 

 

A inquietação em compreender melhor a temática se dá pela importância do debate 
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sobre questões que atravessam a atuação do professor(a) de Educação Física no nível básico de 

ensino, além de buscar esclarecimentos no que concerne aos significados atribuídos à ação de 

planejar, aos elementos envolvidos e considerados nesse processo. Desse modo, é necessário 

identificar pressupostos que influenciam direta ou indiretamente na construção do planejamento 

de ensino desses sujeitos.  

A pesquisa teve como principal objetivo analisar o processo de elaboração do 

planejamento de ensino dos/das professores e professoras de Educação Física atuantes na rede 

municipal de ensino da cidade do Natal – RN. Para que tal meta fosse alcançada se fez 

necessário definir os seguintes desdobramentos: analisar qual o significado atribuído ao 

planejamento de ensino pelos professores(as) de Educação Física; identificar quais os principais 

elementos constituem o planejamento de ensino dos professores(as) de Educação Física; 

apontar implicações que influenciam o planejamento de ensino dos professores(as) de Educação 

Física. 

O presente trabalho se aprofundou nas discussões a respeito do que Libâneo (1990) 

conceituou como plano de ensino, levando em consideração os elementos que compõem tal 

processo, seus significados e sua contribuição para a melhoria da atividade pedagógica, sendo 

o planejamento de ensino encarado como um dispositivo de transformação da realidade e não 

como documento engessado, no qual não se exercita a escuta e o diálogo, entendido como a 

ação construída a médio/longo prazo, no qual se organizam os conteúdos, metodologias de 

ensino, recursos pedagógicos e avaliação de um período letivo. Não sendo rígido às possíveis 

alterações, uma vez que pode e deve sofrer influência de fatores imprevisíveis que constituem  

e identificam o ambiente escolar e seu dinamismo. 

O planejamento, para Libâneo (1990), além de ser uma ferramenta de programação das 

ações docentes, é também um momento que deve ser dedicado à pesquisa e reflexão estando 

nitidamente ligado à avaliação. Para o autor o planejamento deve ser revisado e adequado para 

que se obtenha os objetivos traçados. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Refletir sobre o cotidiano escolar é buscar entender os elementos que o constitui, que 
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interferem em sua dinâmica e que o altera. Observa-se, dentro das práticas pertencentes à ação 

docente, o fenômeno do planejamento, que surge como um ponto de análise dentre tantas outras 

possibilidades no campo da educação. Na literatura acadêmica é possível encontrar diversas 

conceituações e desdobramentos sobre a ação do planejar no viés educacional. Vários autores 

já voltaram seus esforços para reflexão dessa temática, o que já demonstra sua importância no 

debate das questões que envolvem a atuação docente. 

Para uma melhor delimitação do objeto aqui analisado, é importante apresentar três 

níveis de planejamento escolar de acordo com Libâneo (1990), sendo conceituados como: i) 

plano de escola, sendo mais abrangente tanto no aspecto pedagógico, quanto administrativo da 

unidade escolar; ii) plano de ensino, sendo um roteiro organizado das unidades didáticas (anual/ 

semestral), composto por justificativa da disciplina, objetivos gerais, objetivos específicos, 

conteúdos, tempo provável e desenvolvimento metodológico. iii) plano de aula, se tratando de 

um detalhamento do plano de ensino, no qual as ações previstas de modo geral serão 

especificadas em cada aula. 

Correia et al. (2018), argumenta que o planejamento de ensino deve ser um processo de 

auxílio ao professor, mobilizando saberes, fomentando a construção do conhecimento, do 

pensar e transformação social. Gandin (2011) considera que o planejamento, em vez de 

contentar-se com o conhecimento e a explicação da realidade posta, deve implicar em 

transformá-la com o intuito de reconstruí-la. O planejamento pode ser definido como “ um 

processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade 

escolar e a problemática do contexto social.” (LIBÂNEO, 1990, p.222). 

É fundamental, portanto, que se procure entender quais elementos constituem um 

planejamento de ensino e como os professores e as professoras interpretam seus significados, 

dessa maneira, sendo possível analisar se a sua construção está alinhada aos propósitos da 

Educação Física Escolar e aos pressupostos já existentes no campo da educação. Pensar no 

planejamento a partir de sua capacidade de promover mudanças proporciona possibilidades de 

reflexões-ações que nos encaminham a continuar investindo nesta temática com o intuito de 

“(re)discutir, (re)encantar e (re)significar o fazer docente” (FONSECA, 2015 apud NUNES et 

al., 2017, p.291). 
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Logo, entender que somente a organização de conteúdos desprovidos de significado 

será, nada mais, que desperdiçar a chance de impactar a vida de um indivíduo. Esse poder de 

mudança pode ser potencializado quando o/a docente considera que o  planejamento de ensino 

“deve contribuir para a construção de um perfil de cidadão que é fruto de um processo educativo 

articulado à sociedade como um todo” (CORREIA et al., 2018, p.140). 

 

METODOLOGIA  

O procedimento metodológico adotado nesta pesquisa foi o estudo de caso de natureza 

qualitativa, cujos propósitos “não são os de proporcionar o conhecimento preciso das 

características de uma população, mas sim o de proporcionar uma visão global do problema ou 

de identificar possíveis fatores que o influenciam ou são por ele influenciados.” (GIL, 2002, 

p.55) Quanto a abordagem é de caráter qualitativo o que significa dizer que “corresponde ao 

aprofundamento do conhecimento para interpretar, mediante análise de conteúdo, o contexto 

do objeto que está sendo pesquisado.” (DEL-MASSO et al., 2014, p.12). 

Dessa forma, contando com a participação de um conjunto de sujeitos específicos, neste 

caso, um grupo formado por nove professores e professoras de Educação Física atuantes na 

rede municipal do Natal-RN, foi possível estudar alguns dos aspectos que constroem sua práxis, 

utilizando os resultados obtidos para realizar novas conversas sobre o tema pesquisado. “O 

estudo de caso consiste em coletar e analisar informações sobre determinado indivíduo, uma 

família, um grupo ou uma comunidade, a fim de estudar aspectos variados de sua vida, de 

acordo com o assunto da pesquisa.” (PRODANOV, 2013, p.60). Essa metodologia permite ao 

pesquisador uma visão abrangente do assunto abordado, não existindo um consenso de como a 

pesquisa deve ser conduzida. Dito de outra maneira, “o estudo de caso como estratégia de 

pesquisa compreende um método que abrange tudo – com a lógica de planejamento 

incorporando abordagens específicas à coleta de dados e à análise de dados.” (YIN, 2001 apud 

PRODANOV, 2013, p.63) 

De acordo com a Secretaria de Educação do Natal, em Boletim Estatístico (Censo 

Escolar, 2019), que apresenta um levantamento das informações mais atualizadas da Rede 

Municipal de Ensino sobre número de instituições, turmas, matrículas, funções docentes, 
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transporte escolar e rendimento escolar, existem 72 escolas municipais distribuídas nas quatro 

regiões da cidade: norte (33 escolas), sul (9 escolas), leste (9 escolas) e oeste (21 escolas). A 

pesquisa abordou nove instituições de ensino que se localizam nas diferentes regiões da capital 

potiguar, estando a distribuição caracterizada da seguinte forma: norte (4 escolas); sul (2 

escolas); leste (1 escola) e oeste (2 escolas). 

O contato inicial com as escolas foi realizado a partir dos números telefônicos 

disponibilizados no boletim estatístico da prefeitura municipal, em seguida, a gestão 

responsável por cada instituição de ensino consentiu a realização da pesquisa e mediou o 

diálogo com os sujeitos participantes. A coleta de dados foi realizada no período de 22 de 

fevereiro a 05 de março de 2021. 

Como ferramenta de coleta de dados foi utilizado um questionário on-line, utilizando a 

ferramenta Google forms, sendo composto por duas seções, a primeira contendo questões 

referentes ao perfil do sujeito, e a segunda, contendo questões fechadas (múltipla escolha) e 

questões abertas (discursivas), sendo essas relacionadas à temática do planejamento de ensino, 

especificamente. O envio do questionário aconteceu de maneira remota via aplicativo de 

mensagens (Whatsapp) aos docentes participantes da pesquisa. Todos os sujeitos tiveram sua 

identidade preservada, como também foi respeitado o anonimato dos locais de sua atuação 

profissional. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Responderam ao questionário nove professores(as) de Educação Física, a idade dos 

participantes variou dos 31 aos 59 anos, com a média ficando nos 40 anos de idade. Se tratando 

de experiência dos professores(as), a média foi de 17 anos de carreira profissional. Quanto ao 

tempo de atuação na rede municipal de ensino da cidade do Natal-RN, a média de tempo foi 11 

anos.  

No que se refere ao grau de formação dos/das professores e professoras, apenas um não 

possuía pós-graduação. Cinco sujeitos responderam possuir ao menos uma especialização, 

sendo essas exemplificadas como as de educação física escolar; pedagogia do movimento na 

infância; práticas assertivas em EJA e treinamento desportivo. Dois dos participantes possuem 
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título de mestrado e um possui doutorado em educação. 

Quanto ao ano de conclusão do curso de graduação em Educação Física, as respostas 

variaram desde 1992 a 2012. Apenas um participante não identificou em qual instituição de 

ensino superior concluiu o curso, o restante dos sujeitos concluíram na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Quando questionados sobre o significado atribuído ao planejamento de ensino em sua 

prática pedagógica, os/as docentes, em sua maioria, desenvolveram suas respostas baseados na 

ideia de organização/estruturação de conteúdos, atividades e metodologias a serem aplicadas. 

Como exemplos de respostas encontradas, destacam-se: 

 
Forma de estruturar e dividir as atividades escolares durante o ano letivo em 

cada nível de ensino. [Professor(a) 1] 

 
Planejar é estruturar atividades com bases didático-pedagógica para ações na 

sala de aula, na escola e em casa para garantir o aprendizado dos conteúdos 

estabelecidos para um determinado ciclo de ensino. [Professor(a) 7] 

 
Uma ferramenta fundamental para que haja sucesso no ato de ensinar. 

[Professor(a) 8] 

 
Nortear o processo de ensino aprendizagem. [Professor(a) 9] 

 

 De maneira geral, o planejamento de ensino se apresenta como meio pelo qual se 

preparam as estratégias didáticas e onde são definidos os conteúdos a serem trabalhados. Lopes 

et al. (2016), considera o planejamento educacional um dos elementos didáticos fundamentais 

no processo de ensino-aprendizagem, pois norteia as etapas da prática pedagógica. 

É perceptível que algumas significações são características no que se refere ao 

planejamento de ensino, como a delimitação de objetivos, organização e coordenação das ações 

e a previsão dos resultados. Tais elementos devem ser pensados levando-se em consideração o 

contexto social no qual a escola se insere. Desse modo, o planejar está atrelado não apenas a 

formular passos para atender um fim, é necessário um exercício de reflexão sobre as 

circunstâncias existentes para que o planejamento obtenha sentido e seja passível de execução.  

Questionados sobre o nível de importância dado ao planejamento de ensino em sua 

atividade profissional, a maioria dos/das docentes relataram ser de extrema importância. O 
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planejamento de ensino não pode ser considerado apenas uma sistematização de conteúdos para 

determinada turma do ensino fundamental. É necessário que entendamos a ação de planejar 

como um ato reflexivo e de constante reinterpretação, ação que é influenciada pela sociedade e 

que envolve subjetividades muitas vezes indecifráveis aos olhos dos/das professores e 

professoras. Por isso a importância do diálogo e do entendimento mútuo dos envolvidos. 

Bossle (2002) relata sobre a importância do planejamento de ensino para os/as 

professores(as) de Educação Física, destaca que o ato de planejar se faz necessário à ação do 

docente e merece reflexão sobre os seus diferentes olhares, imaginá-lo em diferenciação ao 

modelo burocrático e sem sentido é o começo para iniciarmos esta reflexão. 

Questionou-se quais seriam os elementos considerados na elaboração do planejamento 

de ensino, para que a partir dessa identificação possamos entender de modo mais detalhado o 

que pensam os/as professores(as) na hora da construção do planejamento, vejamos algumas 

respostas: 

Tempo, espaço, material utilizado. [Professor(a) 3] 

Realidade social da comunidade e das escolas, e as unidades temáticas. 

[Professor(a) 4] 

O conteúdo pragmático, o objetivo, os procedimentos metodológicos, os 

materiais, o tempo e as referências bibliográficas. [Professor(a) 8] 

Objetivo, conteúdo, unidade temática, estratégias (metodologia), 

competências, nível de ensino e avaliação. [Professor(a) 9] 

  

 Nota-se que os objetivos; conteúdos; procedimentos/metodologias; avaliação; tempo e 

materiais foram os elementos que apareceram com maior recorrência entre as respostas. Um 

dos elementos citados é um adversário já bem conhecido da Educação Física Escolar, a falta de 

estrutura física e de recursos materiais das escolas públicas não é novidade. São raras as 

exceções em que escolas da rede municipal dispõem do mínimo para a realização das aulas de 

Educação Física. 

Libâneo (1990) nos lembra alguns elementos centrais que devem estar presentes no 

planejamento de ensino, entre eles: os objetivos da escola; objetivos gerais; objetivos 
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específicos; a divisão da temática de cada unidade; tempo provável e desenvolvimento 

metodológico (atividade do professor e dos alunos). 

Vejamos mais exemplos de respostas encontradas: 

O que ensinar? Para que ensinar? Como ensinar? Considerando as dimensões 

procedimentais, conceituais e atitudinais no processo pedagógico de 

sistematização do ensino da Educação Física Escolar. [Professor(a) 2] 
 

Realidade social da comunidade e das escolas, e as unidades temáticas. 

[Professor(a) 4] 

 

O tempo, os espaços, os materiais, os alunos, a comunidade, as orientações 

curriculares, as diretrizes nacionais, o PPP, os objetivos e conteúdos de ensino, 

as estratégias e a avaliação. [Professor(a) 5] 

 

O aluno, o conteúdo estabelecido para cada ciclo de ensino, o ambiente e o 

tipo de material. [Professor(a) 7] 
 

 Nas falas apresentadas, podemos observar que apenas um sujeito cita a realidade social 

da comunidade como elemento a ser considerado na elaboração do planejamento, isso 

demonstra que existe uma lacuna muito significativa no processo, uma vez que a maioria dos 

professores parecem não compreender a real importância de considerar a realidade que envolve 

a escola e os alunos. 

 Assis, Barros e Cardoso (2013) defendem que o planejamento de ensino deve estar 

vinculado com a sociedade, o que possibilitaria maior participação da mesma, uma construção 

baseada na colaboração de todos, discutindo e quem sabe, existindo naquele momento uma 

permuta de aprendizagens com base numa discussão participativa. 

A fim de aprofundarmos a discussão sobre os componentes considerados no momento 

de elaboração do planejamento de ensino, foi questionado aos docentes, qual, dentre os 

elementos por eles já apresentados, seria o mais importante, tendo em vista a sua própria 

experiência. Vejamos as respostas encontradas: 

Objetivos. Porque através deles tenho a oportunidade de definir as atividades 

administradas nas diversas turmas levando em consideração as diferenças de 

cada uma individualmente.[Professor(a) 1] 

Espaço. [Professor(a) 3] 
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As estratégias de ensino são os elementos mais importantes porque elas devem 

relacionar a teoria e a prática em propostas de ensino significativas para os 

alunos e para os professores. [Professor(a) 5] 

O aluno. Cada aluno tem sua individualidade, seus gostos, prazeres e medos. 

Essas individualidades faz parte de um todo (turma), que também tem suas 

características. Assim o planejamento deve ser pensado para atender as 

necessidades de cada turma. [Professor(a) 7] 

O objetivo, pois todos os outros elementos devem ser adequados para que ele 

possa ocorrer. [Professor(a) 8] 

Após analisar todos os elementos citados, percebe-se que alguns docentes compreendem 

a necessidade de considerar a individualidade e subjetividade de seus alunos e quais as 

significações que os conteúdos da Educação Física poderão ter a serem trabalhadas durante as 

aulas. Assim como, uma pequena parcela considera o contexto no qual a escola se insere. Os 

sujeitos demonstraram dar importância ao fato de seguir os objetivos traçados, contudo, sem 

deixar de lado possíveis alterações durante o percurso. 

Apesar de vermos em poucas respostas fatores fundamentais, como a subjetividade do 

aluno e a flexibilização do planejamento, é possível considerar pequenos avanços quando 

percebemos que os/as professores e professoras não ficaram presos apenas em um sentido 

meramente burocrático do planejamento, embora isso ainda exista na estrutura tradicional de 

elaboração. 

[...] é preciso que os professores de educação física tomem consciência de que 

o seu saberfazer didático-pedagógico não está dado a priori e sim em um 

contínuo processo de (re)construção. Construir um modo de atuar que seja 

sempre seguro não se pode garantir e a insistência em estabelecer um modus 

operandi padrão, à base de modelos transpostos mecanicamente para a 

realidade social em que se dá a prática pedagógica do professor, geralmente 

leva à cristalização desta e à falta de sentido para ela. (CAPARROZ; 

BRACHT, 2007, p.33) 

Sobre a frequência de participação dos alunos, dois professores(as) responderam que os 

alunos nunca participam na construção do planejamento. Fato que causa preocupação já que o 

aluno também precisa ser parte integrante desse processo. Desconsiderar seu espaço durante o 

planejamento é deixar de lado uma parte muito significativa dessa construção, pois é 

fundamental que os alunos tenham voz nas discussões, não apenas eles, como também todos os 
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elementos que rodeiam a realidade da escola. Seis professores(as) responderam que contam 

com a participação dos alunos de forma esporádica e apenas um professor(a) respondeu que 

sempre conta com os seus alunos para planejar. 

Quando consideramos o planejamento uma prática reflexiva e coletiva, “não basta que 

os professores planejem suas ações isoladamente, é necessário que se organizem para definir 

que resultados pretendem buscar – não só com seus pares, mas, efetivamente, com toda a 

comunidade escolar.” (GANDIN, 2001 apud LOPES et al., 2016, p.7). 

 

CONCLUSÕES 

A pesquisa realizada buscou analisar o processo de elaboração do planejamento de 

ensino, tendo como caso a ser estudado, os/as professores e professoras de Educação Física da 

rede municipal de ensino de Natal-RN. Foi possível verificar que o perfil dos participantes 

mostrou-se experiente, chegando a casa dos 30 anos de serviços prestados à comunidade escolar 

do município, isso não quer dizer que estejam desatualizados, por meio dos títulos acadêmicos 

e das diversas especializações realizadas, os resultados mostram que muitos continuam 

investindo em sua formação. 

O tema apresentado nesta pesquisa se mostra de relevância para os participantes do 

estudo. Ficou evidenciado que aspectos de cunho metodológico e procedimental recebem muita 

importância no processo do planejamento. Embora isso ocorra, foi possível observar que outros 

fatores também se agregam no momento de elaboração de tal processo, como a subjetividade 

dos alunos, participação coletiva e flexibilização. 

Quanto ao nível de participação dos alunos no processo de planejamento. Infelizmente, 

essa realidade ainda precisa ser debatida, entendida e difundida dentro das escolas, 

consequentemente, no componente curricular de Educação Física. Permitir que os alunos 

exponham seus anseios e frustrações fomenta a geração de sentido para qualquer que venha a 

ser a atividade desenvolvida 

Além disso, percebemos que o espaço destinado às aulas, como os recursos materiais 

disponíveis, se apresenta como relevantes, principalmente por a Educação Física se tratar de 

um componente curricular que exige condições diferenciadas para realização de suas atividades. 
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Todas essas questões atravessam a atuação docente, perpassam sua formação e por 

consequência exercem influência nas experiências de muitos alunos que constituem a rede 

pública de ensino. Ainda é preciso avançar para entendermos a complexidade que envolve todas 

essas situações, porém já temos condições de nos empenharmos em refletir sobre os assuntos 

que aqui foram postos, a literatura nos incentiva à uma visão otimista de mudança, não através 

de fórmulas prontas, mas sim do esforço de mudança da realidade e o planejamento de ensino 

tem potência de assumir um desses lugares. 

. 
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RESUMO 

Neste estudo foi investigado sobre as Tríades de Interações e sua relação com a formação 

continuada propondo entender como que as atividades realizadas acerca do Programa 

Residência Pedagógica (PRP) contribui para as tríades de interações na formação 

continuada, trazendo um olhar para as professoras das escolas de Educação Básica que atuam 

como preceptoras no PRP. Para tal discussão foi-se utilizado diversos referenciais teóricos 

como: Alarcão (1996), Zanon (2003), Imbernón (2010, 2011), Schnetzler (2002), Nóvoa 

(1991) entre outros referenciais que nos auxiliaram em nossa discussão. Esta pesquisa é de 

caráter qualitativo na área da educação e a metodologia utilizada para a obtenção de dados 

foi o uso de entrevistas com base em questões norteadoras. Os resultados obtidos acerca da 

proposta de investigação foram positivos demonstrando que as tríades de interações 

contribuem para o processo de formação continuada das professoras da educação básica que 

atuam como preceptoras. 

Palavras-chave: Formação de professores. Formação continuada. Tríades de interações. 

Residência Pedagógica. 

 

ABSTRACT 

In this study, we investigated the Triads of Interactions and their relationship with continuing 

education, proposing to understand how the activities carried out about the Pedagogical 

Residency Program (PRP) contribute to the triads of interactions in continuing education, 

bringing a look at the teachers of schools of Basic Education who act as preceptors in the 

PRP. For this discussion, several theoretical references were used, such as: Alarcão (1996), 

Zanon (2003), Imbernón (2010, 2011), Schnetzler (2002), Nóvoa (1991) among other 

references that helped us in our discussion. This research is qualitative in the area of 

education and the methodology used to obtain data was the use of interviews based on 
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guiding questions. The results obtained about the research proposal were positive, 

demonstrating that the triads of interactions contribute to the process of continuing education 

of basic education teachers who act as preceptors. 

Keywords: Teacher training. Continuing Training. Interaction Triads. Pedagogical 

Residency. 

 

INTRODUÇÃO 

O Programa Residência Pedagógica (PRP), ação vinculada à Política Nacional de 

Formação de Professores, tem como objetivo contribuir para a formação dos alunos 

matriculados em cursos de licenciaturas, por meio de planejamento e desenvolvimento de 

ações de intervenção pedagógica, imersão e regência (BRASIL, 2018).  

O programa articula a teoria e a prática e faz analogia à residência médica, porém no 

âmbito educacional, tendo como foco a formação inicial e continuada de professores. De 

acordo com Ferreira e Siqueira (2020, p.11), o PRP “é enriquecedor tanto para o licenciando 

(com relação à sua formação inicial), quanto para o professor preceptor, no que concerne à 

formação continuada, tendo em vista que ele estará novamente envolto no meio acadêmico”. 

Nesse viés, destaca-se a importância deste programa para a formação de professores, 

tendo em vista que, as ações realizadas no âmbito do PRP potencializam o diálogo formativo, 

favorecendo ações coletivas e reflexões compartilhadas. 

As atividades acerca do programa são construídas a partir de interações que o PRP 

estabelece, de modo que, os licenciandos em formação inicial estão tendo um contato 

privilegiado com a realidade da Escola Básica (EB) e os professores em formação continuada 

estão tendo a oportunidade de uma formação em serviço, associadas às Instituições de 

Ensino Superior (IES). 

Essas interações entre EB e IES potencializadas por meio do PRP, formam a 

denominada tríade de interação (ZANON, 2003). Esta tríade é constituída por professores 

da rede básica de ensino (preceptoras do PRP), docentes do ensino superior (coordenadoras 

do PRP) e graduandos (residentes). Nesse sentido, "o que é acrescido pelas tríades é esse 

modo de interlocução que indica que os sujeitos interagem e refletem sobre um 'algo' 

concernente a elementos e condições de 'lá' da escola” (ZANON, 2003, p. 160).  

Deste modo o objetivo principal desta pesquisa é investigar como que as atividades 
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realizadas acerca do PRP contribuem para as tríades de interações na formação continuada, 

este trabalho trouxe um olhar para as professoras das escolas de Educação Básica que atuam 

como preceptoras no PRP.  

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A formação continuada oportuniza o desenvolvimento permanente pessoal, social e 

profissional do professor, que a partir de seus conhecimentos questiona e transforma sua 

prática. 

Nesse viés, Silva e Schnetzler (2004, p.5) enfatizam que “a constituição do ser 

professor é um longo processo que comporta vários momentos complementares e contínuos, 

implicando que nem começa e nem termina na graduação, pois a docência, por sua própria 

complexidade, demanda um contínuo desenvolvimento pessoal e profissional”.  

Para Nóvoa (1991, p.30) “a formação continuada deve alicerçar-se numa reflexão na 

prática e sobre a prática”. Nesse sentido, a formação continuada propõe um processo de 

conhecimentos, habilidades e atitudes que favorecem a formação de um professor reflexivo 

e investigativo. Corroborando com isto, Imbernón (2011, p.15), afirma que “[...] a formação 

assume um papel que vai além do ensino, [...], cria espaços de participação, reflexão e 

formação para que as pessoas aprendam e se adaptem para poder conviver com a mudança 

e a incerteza”.  

Schnetzler (1996) apresenta três razões para justificar a formação continuada de 

professores:  

– a necessidade de contínuo aprimoramento profissional e de reflexões 

críticas sobre a própria prática pedagógica, pois a efetiva melhoria do 

processo ensino-aprendizagem só acontece pela ação do professor;  

– a necessidade de se superar o distanciamento entre contribuições da 

pesquisa educacional e a sua utilização para a melhoria da sala de aula, 

implicando que o professor seja também pesquisador de sua própria 

prática. 

 – em geral, os professores têm uma visão simplista da atividade docente, 

ao conceber que para ensinar basta conhecer o conteúdo e utilizar algumas 

técnicas pedagógicas (SCHNETZLER, 1996, p.14). 
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Nesse sentido, o percurso formativo do professor necessita estar alicerçado em um 

desenvolvimento contínuo, no qual envolve a mobilização dos saberes (TARDIF, 2014), 

essa mobilização é permeada por experiências, vivências e reflexões (PIMENTA; LIMA, 

2004).  

Dessa forma, o PRP se apresenta como um potencializador da constituição identitária 

do professor, pois favorece a partir relações compartilhadas observações e reflexões acerca 

da sua profissão, auxiliando na (re) significação da sua ação (prática docente). Como 

destacado por Imbernón 

A formação continuada de professores passa pela condição de que estes 

vão assumindo uma identidade docente, o que supõe a assunção do fato de 

serem sujeitos da formação, e não objetos dela, como meros instrumentos 

maleáveis e manipuláveis nas mãos de outros (IMBERNÓN, 2011, p.11). 

Nesta perspectiva, o PRP assume um papel importante na formação continuada dos 

professores da EB que atuam como preceptores do programa, ao passo que, possibilita uma 

dinâmica diferenciada, a qual possibilita a interação entre formação inicial e continuada. 

Desse modo, as tríades de interações, descrita por Zanon (2003) é um dos elementos chave 

do PRP, pois articula em um diálogo formativo três sujeitos em formação compartilhada, 

sendo assim, as tríades  

podem vir a contribuir no sentido de suscitar, desde cedo, a aproximação a 

contextos práticos da profissão, a saberes da prática profissional, enquanto 

modos de interação profissional com propensão de contribuir para a 

configuração, desde cedo, de ‘verdadeiros’ processos de elaboração 

conceitual, em torno do que seja a complexidade e dinamicidade da prática 

docente escolar (ZANON; SCHNETZLER, 2003. p.11) . 

 A configuração de formação de professores disposta pelo PRP, na qual integra 

formadores, licenciandos s e os professores das EB, todos sujeitos em formação constitui um 

modelo triádico, que “contribui para o desenvolvimento profissional, no contexto da 

licenciatura, na medida em que problematiza o licenciando e também o formador, para uma  

atitude  de  questionamento  frente  à  complexidade  da  prática  docente” (ZANON, 2003, 

p.268). 

Tendo em vista a importância de movimentos compartilhados para o processo de 

formação continuada de professores, as tríades de interação se configuram como precursoras 

do desenvolvimento investigativo docente. 
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METODOLOGIA  

A seguinte pesquisa na área da educação é considerada de caráter qualitativa pois 

trará um direcionamento para futuras pesquisas e estudos, os quais poderão buscar respostas 

para interpretar e entender os fatos, mantendo um contato direto com os sujeitos envolvidos 

na pesquisa (PROETTI, 2017).  

“De um modo geral, pesquisas de cunho qualitativo exigem a realização de 

entrevistas, quase sempre longas e semi-estruturadas” (DUARTE, 2002, p. 141). Desta 

forma foram realizadas entrevistas junto aos sujeitos de pesquisa que foram 5 professoras 

que atuam como preceptoras no Programa Residência Pedagógica subprojeto Biologia, 

Física e Química de uma Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para manter o sigilo 

e o anonimato dessas preceptoras códigos foram utilizados em seus nomes (P1, P2, P3, P4 e 

P5). Os excertos das entrevistas, serão destacados ao decorrer do texto com recuo de 2 

centímetros à direita.    

As questões que nortearam as entrevistas foram:  

1 - Quais foram suas motivações para participar do Programa Residência 

Pedagógica?  

2 - Como você avalia as formações (palestras, eventos, discussões e 

metodologias) oferecidas pelo Programa?  

3 - O que você como professor (a) da Educação Básica entende pelo processo de 

formação continuada? 

4 - Os processos formativos que ocorrem dentro do PRP contribuíram para a 

sua formação continuada e suas práticas pedagógicas em sala de aula? Se sim como?  

5 - Você acha que participar do Programa Residência Pedagógica vem mudando 

sua prática docente? Justifique. 

6 - Ao seu ver quais são as contribuições do PRP para os professores das escolas 

que atuam como preceptores no programa?  

As entrevistas apresentam o objetivo de propor um "processo de interação social 

entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de 

informações por parte do outro, o entrevistado” (HAGUETTE, 1997, p. 86). Este método de 
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coleta de dados oferece uma distribuição democrática das informações e assim também 

demonstrando interesse por parte do pesquisador na história dos sujeitos entrevistados 

(MIGUEL, 2010;  SEIDMAN, 1991). 

O propósito da entrevista detalhada não seria, portanto, o de fornecer 

respostas a perguntas específicas, nem mesmo o de testar hipóteses ou 

avaliar algo específico, mas buscar tentativas de compreender a 

experiência de outras pessoas e os significados que elas atribuem para essas 

experiências (MIGUEL, 2010, p. 3). 

Dessa forma, as entrevistas forneceram acesso ao contexto do comportamento das 

pessoas e facilitarão um caminho para os pesquisadores entenderem as implicações desse 

comportamento (MIGUEL, 2010).  As entrevistas efetuadas ocorreram entre os meses de 

dezembro de 2021 e janeiro de 2022 de maneira totalmente remota por conta da pandemia 

do Sars-CoV-2 (COVID- 19), ocorreram via plataforma digital Google Meet.  

O último passo metodológico foi a análise dos dados, deste modo foi feito o uso da 

metodologia de Análise de Conteúdos, a qual tem como principal referencial Laurence 

Bardin. Tal metodologia é formada por um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, este conjunto consiste em 3 fases fundamentais: pré-análise, exploração do 

material e tratamento dos resultados: inferência e interpretação (BARDIN, 2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 Atualmente as discussões sobre a formação de professores mostram que o professor 

precisa se firmar como pesquisador de sua própria prática, ou seja, a prática realizada em 

sala de aula deve ser avaliada e refletida pelo educador, para que ele possa então qualificar 

e seu trabalho docente (LAUXEN et al. 2017).  Deste modo percebemos que o professor 

além dos conhecimentos adquiridos em sua formação inicial, deve continuar em constante 

movimento na sua formação continuada. “A constituição desse sujeito que se coloca como 

investigador de sua prática, que problematiza a sua ação, não poderá ser pensada como um 

processo que se construirá de forma isolada e individual” (LAUXEN et al., 2017, p. 145).  

 O PRP, mesmo não tendo em seus editais referências para a formação continuada, 

este programa atua como um importante fornecedor de formação continuada para os 

preceptores participantes. Durante as entrevistas percebeu-se que o motivo pelo qual as 
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preceptoras optaram por participar do PRP está diretamente ligada com a vontade de sair de 

sua zona de conforto, ou então de desacomodar o professor para que ele tenha novas linhas 

de pensamentos, como relata a preceptora P5: 

[...] esse processo de formação continuada que ocorre no PRP ele tira o professor daquela 

acomodação né faz com que o professor tenha novas linhas de pensamento possa aprender 

coisas novas então no momento que o professor se forma e depois não continua a sua 

formação ele acaba se alienando da realidade né então é muito, muito importante esse 

processo de formação continuada para todas as áreas. (P5, 2021). 

Os encontros semanais realizados pelo PRP, proporcionaram a todas as professoras 

participantes, diversos momentos dialógicos e reflexivos no processo de formação 

continuada, sempre visando a troca de conhecimentos entre os 3 sujeitos envolvidos 

(Residente - Preceptor - Orientador) e o diálogo conforme cita a preceptora P1:  

[...] sempre prioriza bastante a discussão, que é uma busca da universidade sempre essa 

reflexão coletiva então eu vejo que isso tem grande potencial as pessoas ali conversando 

pensando juntos sim, compartilhamentos de práticas e ideias entre o coletivo [...] (P1, 

2021). 

Conforme a preceptora P4, "essa troca de experiência é essa nossa formação 

continuada”. A troca de aprendizagens que ocorre na tríade de interações, permite aos 

professores preceptores que possam (re)pensar e refletir sobre suas práticas pedagógicas.  

[...] a gente vai escutando as formações, os cursos e vai tentando modificar, aprimorar, 

alguma aula, alguma prática [...] os estágios das próprias atividades ali com os 

licenciandos acaba trazendo coisas novas mas a gente busca a gente busca sempre 

melhorar (P1, 2021).  

Outro aspecto importante abordado pela preceptora P3 é a aproximação que o PRP 

traz entre as escolas de Educação Básica e as IES. 

[...] essa aproximação que a gente tem com vocês da universidade, professores e alunos 

e a escola porque às vezes  era distante né, eu não sabia que havia tanta diferença então 

agora eu acho que a gente conversa na mesma linguagem [...] (P3, 2021).     

Esse aspecto de aproximação é uma característica importante das Tríades de 

Interações. Ainda que as tríades tenham como objetivo principal melhorar a formação inicial 

dos professores a proposição de que o conhecimento profissional dos professores é 

construído na interação dos saberes teóricos e dos saberes práticos também estimula a 

formação continuada dos professores (ALARCÃO, 1996; SCHNETZLER, 2002).  
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Por fim percebeu-se que o PRP é um agente que prioriza as Tríades de Interações em 

prol da formação continuada das professoras que atuam como preceptoras, visando sempre 

o diálogo e a troca de conhecimentos, experiências e vivências entre os 3 sujeitos envolvidos 

no Programa.   

 

CONCLUSÕES 

 No decorrer deste trabalho pode-se observar que as atividades realizadas pelo PRP 

em seu desenvolvimento promovem a Tríade de Interações as quais potencializam o 

processo de formação continuada das professoras que atuam como preceptoras. 

A metodologia aqui utilizada fazendo uso de entrevistas tiveram grandes 

contribuições para a realização desta pesquisa. As entrevistas revelaram este lado mais 

pessoal das preceptoras, estas entrevistas demonstraram-se como uma proposta de obtenção 

de dados importantes. 

Neste estudo analisamos a importância das interações entre os três sujeitos do 

programa (Preceptoras - Residentes - Professores orientadores), percebeu-se que estas têm 

grande potencial para que elas possam (re)pensar suas práticas e atitudes pedagógicas no 

contexto escolar, tendo novas linhas de pensamentos, aprendendo metodologias variadas e 

assim então rompendo com ideias tradicionais que ainda hoje se fazem presentes nas escolas. 

Mesmo este estudo tendo sido desenvolvido com um baixo número de sujeitos, não 

representará um todo, porém, demonstrará a importância das Tríades de Interações na 

formação continuada de professores, e assim servindo de auxílio para futuras investigações.  
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UM OLHAR SOBRE A INTER-TRANSDISCIPLINARIDADE DAS PRODUÇÕES 

DE UM MESTRADO PROFISSIONAL PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS 

          
Fernando Roberto Amorim Souza1;  
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RESUMO 

Esta pesquisa traz o resultado da análise das dissertações e produtos educacionais (PE) do 

mestrado profissional do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica, Educacional 

e Tecnológica (PPGFCET) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 

concernente ao enfoque globalizante, inter ou transdisciplinar dessas produções acadêmicas. 

A premissa do PPGFCET é a alfabetização científica e tecnológica humanizadora, por isso 

entendemos que a formação proporcionada para o ensino de Ciências precisa romper com a 

educação tradicional e integrar as questões globais. O objetivo foi averiguar o que se 

publicou sobre essa questão, qual a compreensão dos pesquisadores acerca do tema e quais 

as propostas apresentadas nos PE. Como metodologia, utilizamos a análise de conteúdo, 

limitando-nos aos anos de 2019, 2020 e 2021. Como resultado, apesar da preocupação com 

a fragmentação e descontextualização dos saberes escolares, vê-se na inter e/ou 

transdisciplinaridade uma possível solução, no entanto há confusão conceitual e epistêmica 

com a multi e/ou pluridisciplinaridade. Os PE, com exceções, dão ênfase aos conteúdos 

escolares, conferindo características instrumentais. 

Palavras-chave: Mestrado Profissional. Ensino de Ciências. Interdisciplinaridade, 

Transdisciplinaridade. PPGFCET. 

 

ABSTRACT 

This research brings the result of the analysis of dissertations and educational products (PE) 

of the professional master's degree of the Graduate Program in Science, Education and 

Technology Education (PPGFCET) of the Federal Technological University of Paraná 

(UTFPR), concerning the globalizing, inter or transdisciplinary approach of these academic 

productions. The premise of PPGFCET is humanizing scientific and technological literacy, 

so we understand that the training provided for Science Teaching needs to break with 

traditional education and integrate global issues. The objective was to find out what has been 

published about this issue, what the researchers' understanding of the theme is, and what the 

proposals presented in the PEs are. We used content analysis as methodology, limiting 

ourselves to the years 2019, 2020, and 2021. As a result, despite the concern with 

fragmentation and decontextualization of school knowledge, they see inter- and/or 

transdisciplinarity as a possible solution, however, there is conceptual and epistemic 

                                                           
1 Doutorando em Formação Científica, Educacional e Tecnológica, Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR), fernandoamorim.ifpr@gmail.com. 
2 Doutora em Educação, Universidade Federal do Paraná (UFPR), nuriapons@gmail.com. 
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confusion with multi and/or pluridisciplinarity. The PE, with exceptions, emphasize the 

school contents, giving instrumental characteristics. 

Keywords: Professional Master's Degree. Science Teaching. Interdisciplinarity, 

Transdisciplinarity. PPGFCET. 

 

INTRODUÇÃO 

As políticas públicas para o ensino de Ciências tem ganhado notória relevância nos 

últimos anos, dentre as quais a regulamentação e a implantação dos mestrados e doutorados 

profissionais como meios viáveis de se apresentar alternativas inovadoras para dar resposta 

ao que vários autores chamam de crise no ensino de ciências (FOUREZ, 2003; POZO; 

CRESPO, 2009; GIL-PEREZ et al., 2001) e sua incapacidade de formar cidadãos críticos 

que possam atuar conscientemente no seu contexto social e consequentemente aos 

multifacetados problemas mundiais. Pozo e Crespo (2009) dizem que aparentemente os 

estudantes aprendem cada vez menos ciências e também não demonstram interesse pelo que 

aprendem. Em algumas situações, eles sabem das coisas, mas não as compreendem, por isso 

dificilmente conseguem explicá-las e até mesmo aplicá-las em diferentes situações. 

No contexto escolar, a voz desses autores é uníssona ao enfatizar a ineficiência da 

fragmentação do saber científico e seu ensino separados por disciplinas escolares para se 

cumprir o objetivo da alfabetização científica e tecnológica. Autores como Fazenda (2008; 

2011; 2012), Japiassu (2006), dentre outros, têm denunciado as mazelas da fragmentação 

dos saberes para o processo ensino e aprendizagem, apontando a interdisciplinaridade e/ou 

a transdisciplinaridade como caminho possível e viável na superação dessa problemática. 

Assim, o presente trabalho buscou analisar os trabalhos (dissertações e produtos 

educacionais – PE) desenvolvidos nos últimos três anos (2021, 2020, 2019) no âmbito do 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica, Educacional e Tecnológica 

(PPGFCET) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), para averiguar o 

entendimento dos seus autores a respeito da integralidade dos saberes no ensino de Ciências, 

pelo prisma da interdisciplinaridade e também da transdisciplinaridade. Verificamos 

também o que pensam sobre multidisciplinaridade e transversalidade e em quais contextos 

se reconhecem os diversos saberes para a prática docente, considerando estar presente no 

objetivo geral do PPGFCET a premissa da “alfabetização científica e tecnológica 

humanizadora” (UTFPR, [201-], Art. 2º). 
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Para se alcançar uma educação humanizadora é preciso romper com a hegemônica 

da educação bancária, contrária à dialogicidade e à autonomia do sujeito, ligando coração e 

razão em busca da tomada de consciência para agir na melhoria do mundo (FREIRE, 2021). 

Quanto à alfabetização científica e tecnológica, vislumbramos não ser possível alcançá-la 

sem a devida integração temática presente nas disciplinas científicas, como Biologia, Física 

e Química, pois é nisso que consiste a alfabetização científica: uma visão de mundo 

integrada, diferente da visão clássica de mundo adotada pela educação disciplinar (CAMAS; 

LAMBACH; SOUZA, 2021). Assim, a interdisciplinaridade e até mesmo a 

transdisciplinaridade se apresentam como possibilidades para transpor a barreira das 

disciplinas escolares (MORAES, 2015; JAPIASSU, 2006; FAZENDA, 2008; 2011; 2012), 

no caso específico do PPGFCET, para se cumprir a premissa pretendida. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Adentramos no novo século com uma crise da educação científica (POZO; CRESPO, 

2009), quando não somente os referidos autores chamam a atenção para a instalação de uma 

crise, mas também Fourez (2003), Cachapuz et al. (2005) e Gil-Perez et al. (2001) chamam 

a atenção para essa mesma questão. É uma crise multifacetada que envolve a educação, a 

política, o social, a economia, etc. (MORAES, 2015). 

Por sua vez, o ensino de Ciências ainda se mantém fortemente ligado à concepção de 

uma ciência empirista baseada em objetos e governada por leis, cujo fato científico é extraído 

a partir da cisão sujeito-objeto, por meio de metodologias rígidas, criando supostas 

realidades que são empregadas na sala de aula como única visão de mundo (POZO; 

CRESPO, 2009). Isso contraria as novas concepções epistemológicas advindas da Filosofia 

das Ciências e da História das Ciências de que o fato científico não é uma realidade 

consumada, como supõe o positivismo, mas uma construção teórica, socialmente 

interpretada, opondo-se ao determinismo científico. Tal questão é refletida na pesquisa de 

Gil-Pérez, Alis, Cachapuz e Praia (2001), que demonstra a visão distorcida que os 

professores têm em relação ao trabalho científico, dentre elas, a concepção de neutralidade, 

ateórica, ahistórica e empírico-indutivista, apoiando-se na epistemologia empírico-

positivista.  

São essas visões deformadas que têm balizado as formações dos professores de 

ciências, que, ao incorporá-las no seu repertório de saberes docentes, reproduzem-nas em 
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sala de aula, como meros transmissores do conhecimento científico, criando um 

distanciamento entre a prática docente e vida social a partir de pressupostos tecnicistas e da 

fragmentação do conhecimento em disciplinas escolares (NASCIMENTO et al., 2010): 

 
O papel do professor de ciências foi reduzido à simples execução de tarefas 

programadas e controladas, sendo preparado para memorizar as 

informações científicas que seriam exigidas dos estudantes e aplicar 

procedimentos didáticos sugeridos por especialistas em educação. A 

formação disciplinar, originada sob o pressuposto da disciplinaridade 

científica possibilitou a criação de currículos fragmentados e a 

especialização de saberes, de materiais didáticos e da formação docente 

(IBID, 2010, p. 234). 

 

As análises realizadas neste trabalho estão focadas numa problemática que Gil-Pérez, 

Alis, Cachapuz e Praia (2001), sem menosprezar outras, consideram particularmente grave: 

a visão do trabalho científico meramente analítico. Os autores chamam a atenção para o fato 

de que mais de 80% dos professores e dos livros didáticos apresentam esse equívoco, ao 

esquecer e desvalorizar a necessária unificação do conhecimento científico, o que constitui 

em verdadeiro obstáculo à educação científica. 

Assim, sem adentrar em discussões mais aprofundadas sobre a natureza da educação 

científica, buscamos definir sucintamente o seu papel a partir da afirmação de Fourez (2003) 

e Sasseron e Carvalho (2011) ao lembrar que é função da educação científica o 

desenvolvimento de cidadãos críticos e da inserção deles na sociedade, para que nela possam 

atuar de maneira consciente. A esse processo eles denominam alfabetização ou letramento 

científico, que é diferente de se aprender as especialidades como Química, Física e Biologia, 

disciplinas necessárias, mas que isoladamente não dão conta dos objetivos propostos pela 

alfabetização científica. Diante disso, Fourez (2003) afirma que o ensino de Ciências está 

desalinhado dos desejos dos estudantes e isso tem impacto na aprendizagem. 

Assim, entendemos a interdisciplinaridade como um movimento que liga os atores 

sociais do processo educativo, o conhecimento, a cultura em torno da aprendizagem e da 

integração dos estudantes no seu próprio contexto cotidiano (FAZENDA, 2008; 2011; 2012). 

A transdisciplinaridade é o pensar complexo que vai além da multi e da interdisciplinaridade 

em direção à unificação, pois envolve aspectos globais complexos em busca da reformulação 

ontológica e epistemológica que dê conta de superar a barreira globalizante para uma 

cosmovisão inovadora e criativa nos diferentes níveis de realidade (MORAES, 2015). 
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METODOLOGIA  

Nossa análise é de cunho qualitativo e interpretativo, visando compreender qual a 

relação dos trabalhos publicados com a inter e/ou transdisciplinaridade, qual a compreensão 

dos pesquisadores acerca dos temas e quais as propostas para a prática apresentados nos PE. 

Optamos por utilizar a análise de conteúdo (BARDIN, 2016), começando por uma 

pré-análise de todos os trabalhos, a fim de fazer um recorte daqueles que continham a 

unidade de registro (UR) definida pelo termo interdisciplinaridade e/ou transdisciplinaridade 

e suas variações lexicais. Todos os trabalhos com frequência superior a uma UR foram 

analisados, desde que fosse possível compreender a opinião do pesquisador sobre ela e/ou 

contextualização que nos levasse a entender o que o autor quis dizer, sendo a unidade de 

contexto. Vale dizer que foram excluídas as frequências de UR no resumo, bibliografia e as 

citações diretas, por não poder identificar o pensamento do pesquisador sobre a UR. 

No mapeamento das dissertações e respectivos PE produzidos, no âmbito do 

PPGFCET, disponíveis no repositório institucional da UTFPR (RIUT), foram encontrados 

53 trabalhos: em 2019, 16 dissertações e respectivos PE; 2020, 19 dissertações e igual 

número de PE e 2021, 18 dissertações e também de PE. Após a seleção de acordo os prévios 

critérios, o número de dissertações e respectivos PE foram: 2019, 12; 2020, 7 e 2021, 8, 

totalizando 27 dissertações e seus PE, dos 53.  

Do total de trabalhos dos três anos, foram selecionados 27 trabalhos nos critérios 

estabelecidos para análise, representando 51% dos produzidos no recorte de anos. O quadro 

1, a seguir, relaciona os que foram analisados: 

 

 

 

 

Quadro 1 – Dissertações e respectivos produtos educacionais analisados 

ID Dissertação analisadas com os respectivos PE C1 C2 C3 

D1 O enfoque CTSA no ensino de biotecnologia em um curso técnico em 

meio ambiente 

13 1 1 

D2 Lixo eletrônico no contexto da educação ambiental: um estudo de caso 

junto a professores do ensino médio 

3 0 0 
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D3 Paisagens sonoras, música e indústria cultural: uma proposta 

educacional para o ensino médio 

7 0 0 

D4 Avaliação da aplicação da vermicompostagem como temática para o 

desenvolvimento da alfabetização científica. 

> 

100 

> 50 2 

D5 Atividades experimentais no ensino de engenharia a distância: 

percepções, dificuldades e possibilidades 

3 0 0 

D6 Letramento científico nos anos iniciais do ensino fundamental: uma 

análise das abordagens de professores do Município de Curitiba/PR 

6 0 0 

D7 O uso das redes sociais virtuais no ensino de ciências: possibilidades 

para o processo de ensino e aprendizagem segundo o olhar dos 

professores 

5 0 0 

D8 Simuladores como elementos tecnológicos no ensino de química 2 0 0 

D9 A pedagogia freireana e o pensamento latino americano em ciência, 

tecnologia e sociedade para a superação da invasão cultural em busca 

da síntese cultural 

3 0 0 

D10 Ciência e tecnologias nos anos iniciais da Rede Municipal de Ensino de 

Curitiba: compreensões curriculares para a prática docente 

3 0 0 

D11 Educação em solos para a sensibilização ambiental no 4º ano do ensino 

fundamental 

> 40 > 6 1 

D12 A vermicompostagem no ensino de ciências para promover a 

alfabetização científica e desenvolver a educação ambiental 

22 03 0 

D13 O ensino de ciências nos níveis fundamental e médio da educação de 

jovens e adultos (EJA) a partir de temáticas de fronteiras: uma proposta 

interdisciplinar 

> 

400 

> 

200 

2 

D14 Os museus de ciências como espaço da educação ambiental: um estudo 

de caso do Museu Parque da Ciência Newton Freire Maia.  

13 3 0 

D15 Metodologias ativas aliadas ao uso das tecnologias digitais de 

informação e comunicação: elaboração, implementação e avaliação de 

um curso de formação continuada para o ensino de ciências 

3 0 0 

D16 Robótica educacional nas escolas de Curitiba: possibilidades 

pedagógicas para o ensino de matemática com o Ludobot 

4 2 0 

D17 Cultura digital frente às demandas das escolas do campo: a robótica 

educacional como possibilidade para o ensino de matemática 

8 3 0 

D18 Robótica educacional no ensino de matemática: como os conteúdos se 

fazem presentes 

8 4 0 

D19 A história do pensamento evolutivo biológico a partir da análise de 

obras de arte 

20 5 0 
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D20 Jogo digital na alfabetização matemática: contribuição para caminhos 

didático-metodológicos 

8 2 0 

D21 O conhecimento de biologia celular e molecular nos livros didáticos de 

biologia do ensino médio: potencialidades para a alfabetização 

científica e tecnológico 

32 13 2 

D22 O ensino de ciências na promoção da alfabetização científica no 

contexto da educação infantil: aproximações a partir da BNCC 

12 7 0 

D23 O pragmatismo mercadológico manifestado nos enunciados sobre a 

matemática: um olhar sobre a Base Nacional Comum Curricular 

7 3 0 

D24 Gestão da educação hospitalar: complexidades que se mostram para a 

prática pedagógica 

18 9 0 

D25 A educação ambiental no ensino de ciências no 1º ano do ensino 

fundamental I em uma escola municipal de São José dos Pinhais 

6 1 0 

D26 O impacto do uso da experimentação e das tecnologias digitais de 

informação e comunicação na perspectiva investigativa na formação 

dos conceitos de ácidos e bases para estudantes do ensino fundamental 

5 0 0 

D27 Formação continuada de profissionais da educação em ciências da 

natureza para os anos iniciais sob a perspectiva da semiótica peirceana 

14 0 0 

Legenda: ID – Identificação dos trabalhos. C1 – Nº de frequência UR. C2 – Nº de frequência de unidade de 

contexto. C3 – Frequência de UR relevante como palavra-chave, título ou subtítulo. 

Fonte: os autores (2022).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A maior parte dos trabalhos analisados, onde seus pesquisadores apontam para a 

interdisciplinaridade, é desprovida de discussões teóricas a respeito dela, sendo que os 

pesquisadores falam de interdisciplinaridade sem estabelecer seu aspecto conceitual e 

epistemológico e muito menos as razões e a importância do processo ensino e aprendizagem 

inter ou transdisciplinar. Salvo em poucos, com destaque para o D11 e D24, que abordam a 

temática com muita clareza, os demais tratam o tema como justaposição de várias 

disciplinas, como podemos ver em alguns exemplos:  

 

a) “as práticas escolares com a robótica educacional relacionam 

conhecimentos informáticos, mecânicos, eletrônicos, matemáticos, físicos, 

etc. podendo ser caracterizadas como interdisciplinares” (D17, p. 74); 

b) “o ensino de biotecnologia e de farmacologia proporcionaram aos 

estudantes desenvolver de maneira interdisciplinar a abordagem da 

biologia com os conteúdos de Química, Física, Filosofia, Sociologia, 

História, e outros de cunho técnico” (D1, p. 113). 
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c) “Considera-se a educação em Ciências de grande importância, devendo-

se entendê-la como uma área interdisciplinar, ou seja, que integra diversas 

áreas dos saberes” (D9, p. 22). 

 

Percebemos que em aproximadamente 92% dos trabalhos analisados, os 

pesquisadores associam a interdisciplinaridade ao conceito de integração de disciplinas 

escolares. Souza et al. (2020) esclarecem que essa integração não é suficiente para 

caracterizar a interdisciplinaridade, muito menos a transdisciplinaridade. Segundo os 

autores, é preciso que haja entrelaçamento disciplinar sem que se entenda que são partes 

unidas. Nesse mesmo entendimento, Fazenda (2011) diz que a fusão conteúdos e métodos 

não pode ser utilizada para dar significado à interdisciplinaridade, pois, se assim for, só 

deturpa o princípio conceitual.  

O trabalho D3 é uma proposta de se trabalhar com a música. O autor diz que “Não 

há palavra mais coerente para a viabilização da implementação desse projeto do que 

Interdisciplinaridade” (p. 90) e embora nas referências haja uma obra da Professora Olga 

Pombo, não foi encontrada nenhuma referência ao longo do texto e o autor sequer deixou 

claro qual seu entendimento sobre a interdisciplinaridade. 

A educação ambiental é um tema recorrente entre os trabalhos, tratado nos trabalhos 

D2, D6, D11, D14, D25 (o D4 e D12 tratam especificamente da vermicompostagem na 

perspectiva da educação ambiental). No D6, por exemplo, logo de início, o autor chama a 

atenção para a alfabetização científica, afirmando que somente é possível compreender a 

complexidade das questões ambientais pelo viés da interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade, pois exige compreensão do todo, porém textualmente ele descarta a 

transdisciplinaridade, atuando no plano da interdisciplinaridade para suas análises, o que nos 

levou ao entendimento de que sua visão sobre a inter é de síntese de duas ou mais disciplinas, 

no metanível. 

O D16, embora dedique um subtópico à alfabetização científica, é um dos poucos a 

citar a importância da transdisciplinaridade, mas sem contextualizá-la, colocando o caráter 

interdisciplinar como necessário ao fomento e à produção do conhecimento ético, crítico e 

transformador. As afirmações do autor de integração do conhecimento conflitam quando ele 

propõe “a possibilidade de interdisciplinaridade com a matemática ao envolver pesos, 

medidas e proporção” (p. 92), deixando clara a confusão com a multi ou 

pluridisciplinaridade. 
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Embora a alfabetização científica não tenha sido unidade de análise deste trabalho, 

tivemos um olhar especial por considerar que ela e a inter ou transdisciplinaridade são faces 

da mesma moeda (SOUZA et al., 2020). Assim, verificamos que apenas 44% dos trabalhos 

analisados tiveram preocupação em contextualizá-la, uns mais, outros menos, enfatizando a 

importância do trabalho para a educação científica. Vários deles não fazem nenhuma menção 

à questão e o reflexo é percebido no PE em trabalhos instrutivos, que oferecem o passo a 

passo, como receituário para atacar um problema específico. Contudo, também 

identificamos trabalhos que trazem a conceituação da alfabetização científica, inclusive no 

título, mas ao abordar a questão o pesquisador deixa intrínseco outro entendimento. No 

trabalho D21, por exemplo, o pesquisador dá especial atenção tanto à questão da 

interdisciplinaridade quanto à alfabetização científica, mas o PE restringe-se a uma 

sequência didática para aulas de biologia, com conteúdos específicos bem delimitados. O 

mesmo acontece com o D11, pois o PE é uma cartilha para o aluno, com sugestão de nove 

aulas restritas a um conteúdo específico. 

Verificamos, ainda, pelo olhar dos pesquisadores, que a interdisciplinaridade ganhou 

sinônimo de caráter prático, como algo a ser feito e praticado na sala de aula. O exemplo 

vem no trabalho D9: “fazendo interdisciplinaridade com outras áreas” (p. 50). Tanto a inter 

quanto a transdisciplinaridade são movimentos (FAZENDA, 2008; MORAES, 2015) não 

são feitos, acontecem. Importante salientar que esse mesmo trabalho trata de uma proposta 

baseada na filosofia freireana, cujo princípio é de natureza transdisciplinar, contrária à 

educação segmentada. 

Como observado e citado no trabalho D21, os PE estão fortemente voltados aos 

conteúdos escolares e refletem bem a formação inicial do pesquisador, pois os referidos 

conteúdos são direcionados a professores de mesma formação. Mesmo aqueles trabalhos que 

conceituaram a interdisciplinaridade, parte dos PE não apontam nenhum elemento dela e 

outra parte a compreende como integração disciplinar, característica da multi ou da 

pluridisciplinaridade, nenhum deles mostrando a inter ou transdisciplinaridade na sua 

concepção epistêmica. O PE D23, por exemplo, faz importantes questionamentos quanto ao 

entendimento da interdisciplinaridade na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), mas 

não apresenta nenhuma confrontação teórica. 

Os PE analisados buscam apresentar receituário para soluções pontuais, o que está 

bem explícito, por exemplo, no PE D19, um guia interativo com sugestões de recursos 
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didáticos. Nas palavras do próprio autor: “ofereço um passo a passo de implementação de 

um curso destinado aos formadores de professores” (p. 4). Ao contrário, o PE D22, apresenta 

uma proposta de formação por meio de grupo de estudos, alega ser mais importante pois 

“não se trata de um produto engavetado ou meramente ilustrativo, menos ainda de um passo 

a passo a ser seguido” (p. 117). 

Outro PE que ilustra nossas observações está no D13, que se trata de uma proposta 

de formação de professores para Educação de Jovens e Adultos (EJA) na perspectiva 

interdisciplinar. O autor buscou definir muito bem a interdisciplinaridade tanto no produto, 

quanto no PE, mas delimitou o curso para professores das disciplinas de Ciências, Biologia, 

Química e Física que atuam na EJA, discrepante para uma formação interdisciplinar. Outros 

PE, a exemplo o D4, partem do conteúdo escolar para sugerir atividade com outras 

disciplinas (multidisciplinar). 

 

CONCLUSÕES 

Buscamos compreender a percepção dos pesquisadores com a inter e/ou 

transdisciplinaridade em seu conceito epistêmico e polissêmico, enquanto caminho para 

alcançar a alfabetização científica. Entendemos, com isso, que o trabalho interdisciplinar 

requer mudanças conceituais e aprofundamento teórico para influenciar na prática docente, 

assim, não podemos exigir um olhar diferenciado se sua formação, inicial ou continuada, 

tem base na fragmentação do saber. A deformação conceitual da interdisciplinaridade 

presente nas formações docentes foi se tornando modismo como forma de amenizar os males 

causados por essa fragmentação. Conteúdos escolares são incompatíveis para definir a 

interdisciplinaridade, pois sua proposta está pautada na reorganização dos saberes num olhar 

multidimensional do conhecimento. 

Como base no nosso estudo, deixamos algumas questões para reflexões, quiçá 

posteriores pesquisas: o que pensam os orientadores sobre a inter ou transdisciplinaridade e 

até que ponto isso interfere e influencia o olhar epistêmico do orientando? Até que ponto as 

pesquisas qualitativas guiadas por métodos positivistas que privilegiam o objeto e coleta de 

dados ajudam para a reforma do ensino de Ciências? Embora os mestrados profissionais para 

o ensino de Ciências sejam uma conquista recente – e mais ainda os doutorados profissionais 

– notamos que os PE, em sua grande maioria, são peças instrumentais fortemente centradas 

em conteúdos escolares, mas devem elas ser receitas de aulas prontas? Os PE não teriam 
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contribuição maior para a educação científica se apresentassem propostas de reflexões e 

ações dos professores de Ciências? Mais ainda, como o PPGFCET ainda não tem nenhum 

PE decorrente do doutorado, não seria o momento de pensá-los em produtos epistemológicos 

aos instrumentais que possam estimular a criação livre dos professores de Ciências? 

Portanto, é preciso romper esse ciclo para não deformar a visão da ciência. É preciso 

resgatar o sujeito para o centro das discussões, com seu valor ontológico e heurístico, 

emancipando-o para desconstruir a ciência autoritária dominada pela epistemologia 

empírico-positivista. Dessa forma, poderemos superar as visões deformadas da ciência e da 

tecnologia, rumo a uma alfabetização científica e tecnológica globalizante e humanizadora, 

como bem chamam a atenção os autores que aqui trouxemos. 
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RESUMO 

O Entrelínguas é um podcast que visa discutir os aspectos linguísticos do Português, do 

Inglês e do Espanhol, inerentes ao universo do ensino de línguas, envolvendo aspectos 

transculturais por meio de conversas, inclusive, com membros da comunidade 

internacional. Neste artigo, busca-se analisar a dimensão educativa assumida pela produção 

em foco. Para respaldar as ações desenvolvidas, foram consideradas as leituras de Freire 

(2013), Lopes (2015), entre outros, para compreender a dinâmica de elaboração de um 

podcast. Houve o entendimento de que há diversas formas de produzir conteúdo neste 

formato, porém são comuns alguns passos: produção, gravação, edição, publicação e 

distribuição. Tais etapas foram construídas através de diálogo e da pesquisa entre os 

participantes do Entrelínguas, com embasamento teórico e vivências acerca das temáticas 

discutidas no decorrer dos episódios. Com isso, o Entrelínguas obteve bons resultados, 

com 531 audições até o momento desta escrita, perfazendo uma forma diferenciada de 

material pedagógico. 

Palavras-chave: Podcast. Ensino de línguas. Ferramentas Educacionais.  

 

ABSTRACT 

Entrelínguas is a podcast that aims to discuss the linguistic aspects of Portuguese, English 

and Spanish, inherent to the universe of language teaching, involving cross-cultural aspects 

through conversations, including with members of the international community. In this 

article, we seek to analyze the educational dimension assumed by the production in focus. 

To support the actions developed, readings by Freire (2013), Lopes (2015), among others, 

were considered to understand the dynamics of creating a podcast. There was an 

understanding that there are several ways to produce content in this format, but some steps 

are common: production, recording, editing, publishing and distribution. These stages were 

built through dialogue and research among the participants of Entrelínguas, with 

theoretical basis and experiences about the themes discussed during the episodes. As a 

result, Entrelínguas obtained good results, with 531 auditions up to the time of writing, 

making up a differentiated form of pedagogical material. 

Keywords: Podcast. Language teaching. Educational Tools. 
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2 Doutora, IFRN – Campus Apodi. Líder do grupo de pesquisa NULIC, cristina.bezerra@ifrn.edu.br. 

362



 

 

  [2] 
 

NORONHA, et al. (2022) 

INTRODUÇÃO 

Em um contexto globalizado, no qual a comunicação é cada vez mais permeada 

pela tecnologia, permite-se estabelecer relações entre os indivíduos mesmo que estes 

estejam distantes geograficamente, o que viabiliza a realização de ações que visem à 

internacionalização em uma troca de saberes e experiências para além dos limites da sala 

de aula convencional. Assim, entendendo que é possível ampliar as oportunidades 

educativas, sobressaiu a proposta de um projeto de extensão3, reunindo as potencialidades 

do podcast (tecnologia na qual se usa arquivos de áudio digital para disseminar programas 

orais) e a atenção às demandas do ensino de línguas. Nesse projeto de extensão, foi 

proposta a elaboração de um podcast adequado à discussão de aspectos linguísticos do 

Português, do Inglês e do Espanhol, aliando isso ao ensino de línguas, envolvendo aspectos 

interculturais numa perspectiva global-local, em diálogo com membros da comunidade 

internacional, desenvolvido por professores e aluno membros do Núcleo de Linguagens e 

Códigos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 

Campus Apodi4.  

 Pela amplitude do escopo apresentado, a abertura de novos horizontes no cenário 

da internacionalização não se restringe a ações de mobilidade, podendo envolver situações 

em que alunos, servidores e comunidade externa estejam em diálogo, construindo 

conhecimentos em um outro tipo de intercâmbio, no qual a troca de saberes interliga-se a 

um olhar mais amplo sobre a língua. Isso seria perceptível, seja no olhar dedicado ao 

ensino de línguas estrangeiras, a exemplo do Espanhol e do Inglês, em que saltam 

indagações de como estimular a reflexão sobre tais línguas no Ensino Médio para que elas 

não fiquem reduzidas a uma lista de palavras e ao vocabulário; seja no próprio 

direcionamento dado ao vernáculo e à questão problemática de como ultrapassar a 

concepção fortemente veiculada e defendida de uma única língua para as situações de fala 

e escrita (conforme GUEDES, 2006, p. 12).  

                                                           
3 O projeto de extensão foi submetido ao edital nº 09/2021-PROEX/IFRN para apoio a atividades de 

internacionalização, sendo aprovado neste edital e finalizado no início deste ano. É possível ter acesso aos 

episódios do Entrelínguas por meio do seguinte link: https://anchor.fm/entrelinguasnulic. Além disso, o 

programa também está disponível na plataforma Spotify. 
4  O Núcleo de Linguagens e Códigos (NULIC) foi criado no Campus Apodi em 2016 e, enquanto grupo de 

pesquisa, congrega a reunião de pesquisadores na área das linguagens voltados para o desenvolvimento de 

estudos na área e promovendo o estímulo à iniciação científica.  
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 Ora sair de uma compreensão linguística pautada por um conjunto de preceitos e 

normas imutáveis, permite entender as línguas em seu funcionamento, considerando-as 

como um “fenômeno marcado pela heterogeneidade e variedade de registros, dialetos, 

idioletos, estilizações e uso muito variados de outras línguas em âmbito global” (BRASIL, 

2018, p. 486, grifos no original). Tal discernimento possibilita um olhar para as diversas 

situações de uso, de comunicação, em que várias intenções entram em jogo na cena de 

interação global, aproximando indivíduos geograficamente distantes ao mesmo tempo em 

que instiga a disseminação de um conhecimento mais conectado com as demandas da 

sociedade internacional. O exposto justifica-se, ainda, pela visão de que as línguas 

transcendem fronteiras e estimular a reflexão para além destas motiva a integração, o 

diálogo entre o local e o global não só pela dinâmica inerente ao ensino de línguas 

estrangeiras, mas também pela conclusão de uma Língua Portuguesa plural em muitos 

sentidos e presente em diversos países para além do Brasil.  

 Por esse liame, a possibilidade de um diálogo sobre tais questões, envolvendo o 

conhecimento das línguas estrangeiras e do idioma materno, seus usos em contextos 

culturais específicos, compreendeu algo de extrema relevância para que o público alvo do 

Entrelínguas (entre discentes do IFRN, docentes e comunidade externa, de um modo geral, 

que demonstrem interesse pelas temáticas trabalhadas) pudesse ressignificar a sua leitura 

não só acerca de ações de internacionalização, mas também sobre as questões linguísticas. 

Ademais, o próprio despertar para a importância desse entendimento plural sobre as 

línguas, por si só, já justificaria a relevância de tal ação por trazer à tona aspectos, 

eventualmente, negligenciados nos espaços educativos, os quais acabam por engessar 

julgamentos sobre os falantes das línguas citadas, reforçando preconceitos que, muitas 

vezes, se desvinculam da comunicação efetiva na sociedade globalizada. 

Por sua vez, o suporte comunicativo utilizado, o podcast, poderia ser visto como 

uma forma de expandir fronteiras geográficas, linguísticas e sociais, o que, em consonância 

com os conteúdos propostos no Entrelínguas, faria com que aquele fosse convertido em 

uma ferramenta educativa. Tal dimensão será analisada nesta escrita a partir de três 

momentos distintos: considerações sobre a natureza do podcast e deste como ferramenta 

educativa, o processo de construção do Entrelínguas como uma produção de material 

didático e os resultados alcançados com o podcast citado.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
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Dentro de um contexto pandêmico, verificou-se um aumento de ouvintes do 

podcast5, o que proporcionou, por um lado, a criação de um espaço de conversas sobre 

questões linguísticas, enfatizando a oralidade nesse contexto, de forma a aproximar ainda 

mais o público do enfoque principal das línguas em funcionamento. Por outro lado, a 

presença dessa ferramenta viabiliza o estabelecimento do debate não só com uma audiência 

ampla, já que aquele pode ser disponibilizado a pessoas de outros países, inclusive, uma 

vez distribuído nas plataformas de streaming, mas também pela possibilidade de realizar 

debates, sem depender de questões de mobilidade, com convidados que estejam em outros 

países, por exemplo, ou que, de um modo geral, tenham algo a contribuir com suas 

experiências sobre o assunto, participando remotamente.  

 Nessa medida, é possível destacar a atualidade da ferramenta, não só pela 

oportunidade de realizar a produção de forma remota, considerando o contexto de 

isolamento social vivenciado recentemente, mas também pela abertura dada pelo podcast 

de continuar a realização dos programas, mesmo após o fim da pandemia. A validade da 

ferramenta também se encontra pela facilidade de seu uso, já que os programas podem ser 

baixados e/ou ouvidos no celular ou no computador. A acessibilidade do podcast vem 

sendo apontada como um ponto extremamente favorável para a realização de projetos que 

o tenham como meio de execução (segundo TALLEI, 2012, p. 141).  

 A produção de podcasts também é viável devido à utilização de equipamentos 

simples e relativamente acessíveis, os quais incluem desde tocadores de MP3 e telefones 

celulares com capacidade de gravação, gravadores digitais, além de outros dispositivos de 

registro de áudio. Os softwares necessários à produção dos programas, a exemplo do 

software livre, no caso do Audacity, seguem a mesma linha de direcionamento quanto à 

simplificação produtiva inerente ao podcast.  

A disponibilização on-line dos programas na internet também é possível sem 

maiores custos, já que existem uma série de serviços de armazenamento automatizado 

gratuitos de podcasts, além de plataformas que permitem a sua gravação, edição e 

distribuição de forma facilitada, como o caso do Ancho6r. Outrossim, segundo Cruz, para 

“criar um podcast não é necessário um conhecimento apurado de software.  Na verdade, as 

                                                           
5 De acordo com os dados da Podpesquisa 2020-2021. Disponível em: https://abpod.org/wp-

content/uploads/2020/12/Podpesquisa-Produtor-2020-2021_Abpod-Resultados.pdf. 
6 O Anchor é um aplicativo que permite gravar podcasts no celular e no computador. Ele também oferece 

opções de edição simples, como adicionar trilhas sonoras ou cortar partes do áudio, além de trazer uma seção 

para escuta de podcasts na plataforma.  
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recentes ferramentas da Web 2.0 são criadas de modo a que qualquer utilizador, com o 

mínimo de conhecimentos informáticos [...] possam usá-las” (2009, p. 76, grifos no 

original). 

Outras justificativas que amparam a exequibilidade da realização do “Entrelínguas” 

compreenderam, primeiramente, as características singulares da forma de consumo do 

podcast. A natureza midiática deste propicia ao público uma maleabilidade no espaço e no 

tempo do ouvinte que pode realizar a escuta do programa em situações de atenção dividida, 

seja efetuando atividades que requeiram pouca atenção, como tarefas domésticas, seja em 

situações de deslocamentos físicos ou motorizados no extenso trânsito do dia a dia, típico 

da atualidade.  

O exposto poderia ajudar a respaldar a eleição de tal ferramenta em detrimento de 

produções em vídeo, por exemplo, para a realização do “Entrelínguas”. Isso se deu graças 

à compreensão de que o uso do áudio, se comparado ao vídeo, facilita o processo de 

produção, já que aquele dispensa a organização de cenários e produção visual, além de 

contribuir para a desinibição por parte dos falantes, por estes não terem de expor sua 

imagem em tela, algo que pode ser desconfortável e/ou demandar bastante preparação 

visual para muitos. Além disso, há a visão de que produções em vídeo, ao contrário, não 

são passíveis de serem utilizadas durante a realização de outras tarefas, assim como é 

insensato pensar em assistir vídeos em aparelhos móveis em diversas situações de 

deslocamento, seja por indivíduos que caminham ou que dirigem. Tal restrição não se 

aplica à audição de conteúdos digitais orais, os quais demandam apenas o uso de fone de 

ouvido com um aparelho oculto em bolsas ou na própria vestimenta dos ouvintes. 

Em uma compreensão bastante ampla, qualquer conteúdo de áudio, o qual não seja 

uma produção musical, poderia ser considerado um podcast (conforme LOPES, 2014). O 

vocábulo “vem da junção de duas palavras inglesas: pod (cápsula) e broadcast (difusão e 

emissão)” (TALLEI, 2012, p. 141, grifos no original). Partindo de uma leitura mais 

acurada sobre tal ferramenta, “é possível entender o podcast como uma produção de áudio 

que difere da rádio tradicional pela maior maleabilidade de acesso e produção de 

conteúdo” (FREIRE, 2013, p. 59, grifo no original).  

Pensando a relação entre o uso de tal tecnologia da oralidade e o ambiente 

educativo, é possível afirmar, segundo Freire (2017, p. 63), que as práticas pedagógicas 

permeadas pelo uso do podcast foram introduzidas distantes dos contextos formais de 
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ensino. No entanto, aquele, “a partir das possibilidades produtivas que detinha, serviu de 

fomento ao exercício da comunicação/educação pela veiculação de um crescente número 

de vozes afeitas a ampliações temáticas e expressivas” (FREIRE, 2017, p. 63). Por essa 

linha, o uso de tal tecnologia, considerando suas potencialidades, pode incrementar as 

práticas escolares quando se entende, tal qual Paulo Freire, que “educação é comunicação” 

(1971, p. 69) e que um espaço que possibilite o diálogo, a troca entre sujeitos, a construção 

crítica de conhecimentos entre indivíduos que buscam a audiência de um programa 

específico por compartilharem o interesse em conhecer mais sobre um dado assunto, 

favorece a criação de um outro espaço de aprendizagem, erigido por um material sonoro. 

 Ademais, o aprendizado também poderia ser dado por meio de um espaço de 

trocas nos comentários feitos às produções divulgadas, seja nas redes sociais vinculadas a 

um dado podcast, seja nas seções disponíveis para tal uso nos locais de distribuição da 

ferramenta em questão. Esse expediente permitiria, assim, um contato com o público, 

envolvendo a sugestão de temáticas a serem discutidas, realização de questionamentos, o 

que oportunizaria a elaboração de pautas para os programas em sintonia com as demandas 

de aprendizagem dos ouvintes. 

Associada a essas considerações, encontra-se a perspectiva de uma classificação 

dos podcasts de acordo com a forma de produção destes. Consoante com Freire (2013, p. 

89), essa tecnologia da oralidade pode ser formulada a partir de três fontes básicas: 

“assimilação de material de outra tecnologia, material de registro e produção original”. 

Nesta análise, o tipo “Produção Original” torna-se mais relevante, pois corresponde a um 

modo de criação que já é concebido enquanto podcast desde o princípio, categoria na qual 

se enquadra o “Entrelínguas”. Uma vez desenvolvido com o foco nessa forma de 

tecnologia específica, é comum, mesmo que não seja regra, a atenção com o cuidado 

técnico e com a edição dos programas, de forma que haja um ritmo harmônico entre os 

episódios, uma organização adequada entre as falas dos participantes das situações de 

debate, contribuindo para tornar o material elaborado mais interessante, leve e agradável. 

Ademais, nesse tipo de modalidade, a seleção temática dos conteúdos a serem discutidos, 

apresentados nos episódios, torna-se mais livre, mais fluída, sendo, por conseguinte, 

interligada “aos interesses afetivos/cognitivos pessoais dos Sujeitos, desvinculada de uma 

lógica mercantil, na qual as possibilidades de lucro financeiro normalmente determinam os 

temas abordados” (FREIRE, 2013, p. 91).  
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Uma das características que difere o Entrelínguas de outros podcasts que 

apresentam temáticas semelhantes àquele é a humanização presente nas falas baseadas em 

vivências dos participantes e o local onde ele é produzido, algo que talvez se originou do 

fato de haver uma relação com a ideia de “ampliação de formas de expressão observadas 

nos podcasts Produção Original potencializa as possibilidades de contextualização da 

linguagem utilizada em cada cenário educativo, dentro ou fora de contextos escolares” 

(FREIRE, 2013, p. 10). Com base em Carvalho (2009) e seus estudos sobre a taxonomia 

dos podcasts, o Entrelínguas caracterizou-se uma produção de “material autêntico”, no 

formato de áudio, com uma duração longa - levando-se em consideração que um podcast 

longo tem mais de quinze minutos -, com autoria de professoras e aluno, estilo informal e 

com a finalidade de refletir sobre questões linguísticas. 

Analisando especificamente a categorização do Entrelínguas como “material 

autêntico”, isso resultou da forma como os episódios (6 no total) foram produzidos, pois 

foram planejados a partir de um roteiro, uma pauta, com quadros específicos que se 

ligavam às questões discutidas em cada episódio7. A autoria dos produtores do 

Entrelínguas ressaltou a ideia de que outras vivências poderiam ser compartilhadas, 

envolvendo conhecimentos que não foram adquiridos, necessariamente, no meio 

acadêmico, todavia eram relevantes de serem compartilhados no decorrer dos episódios. O 

estilo informal foi adotado por consequência da proximidade que se teria com o ouvinte 

utilizando tal estilo, pois quem ouvisse poderia sentir-se em uma roda de conversa e não 

em algo mais formal e distante. Em termos de conteúdo, há diversos podcasts que 

focalizam o ensino de línguas8, porém, a maioria é voltada, geralmente, para o ensino da 

gramática dos idiomas em foco, diferentemente do Entrelínguas, o qual é voltado para a 

discussão de aspectos linguísticos de uma forma mais ampla, sintonizada com as questões 

históricas, culturais e sociais e que procura chamar atenção do ouvinte a partir do uso de 

vários efeitos, como a inserção de recursos sonoros, por exemplo. 

                                                           
7 Para o programa, foram elaborados 4 quadros: “Preguntando se llega a Roma” (espaço para comentários 

e/ou perguntas enviadas  para o perfil do Instagram e citada no episódio), “Sem arrodeios” (espaço de 

explicação, por especialistas, dos aspectos discutidos no podcast), “Momento exposed” (narração de histórias 

vividas pelos integrantes ou enviadas/compartilhadas pelos ouvintes que dialogam com a temática do 

programa), “Pílula Poética” (momento dedicado aos vocábulos literários, às prosas e à poesia) e “Ouvi dizer 

que é bom” (quadro de indicações de séries, livros, filmes e afins ou curiosidades sobre as línguas). 
8 Para citar alguns exemplos, há o podcast Brasil Escola (desenvolvido pelo blog Brasil Escola, o qual tem 

como finalidade comentar sobre a gramática da Língua Portuguesa) e o Fluency TV Inglês (um podcast 

produzido pela Fluency Academy, plataforma de ensino de línguas que tem o intuito ensinar Inglês para 

falantes da Língua Portuguesa). 
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METODOLOGIA  

Para o melhor desenvolvimento do podcast, fez-se necessário dividir o processo de 

construção do Entrelínguas em algumas fases: planejamento, produção, edição, 

distribuição e divulgação. Cada momento desse processo alinhou-se ao perfil educativo 

assumido pelo programa em foco. 

O planejamento dos episódios detinha como passo inicial a decisão de qual tema seria 

tratado em cada episódio. Alguns desses temas foram sugeridos pelos ouvintes por meio da 

página do Instagram do NULIC. Após isso, eram realizadas pesquisas acerca do tema em 

artigos, livros, audiovisuais, além das vivências das professoras que formavam o corpo de 

produção do Entrelínguas e os convidados de cada programa. Com base nisso, era 

construído um roteiro, porém este não era considerado como algo imutável, permitindo 

alterações no decorrer do processo, sendo visto como um guia para o host9 do episódio e os 

convidados. 

Na etapa da produção ou gravação, como é mais conhecida, esta foi realizada, 

remotamente, por meio de duas plataformas: Google Meet ou Zencastr10. A utilização de 

cada plataforma variava se algum problema técnico acontecesse, porém o Zencastr foi o 

mais utilizado e mais recomendado pela equipe, pois permitia salvar cada faixa de áudio 

isoladamente. Antes da gravação, era feito um momento de socialização entre os 

participantes do episódio a fim de que estes pudessem fazer ajustes finais no roteiro. 

A edição era realizada por um bolsista do projeto de extensão através do software livre 

Audacity, muito utilizado em edições de áudio, não só para a realização de podcasts, mas 

também para outras aplicações. No processo, eram inseridas faixas de áudios, elementos da 

sonoplastia, músicas, remoção de ruídos e de barulhos externos, no entanto era preservada 

boa parte do áudio original para que o episódio ficasse com uma conversa mais natural, 

aproximando-se, assim, do ouvinte. 

Para realizar a distribuição do programa, a plataforma utilizada foi o Anchor, 

ferramenta que permite a criação de podcast e a distribuição de episódios no Spotify. Na 

plataforma, é possível inserir uma identidade visual para o podcast, além de acompanhar 

                                                           
9 Considerado o apresentador do podcast, sendo responsável por estimular o andamento das conversas em 

cada episódio. 
10 É uma plataforma online de gravação de podcasts e até mesmo de videocasts. Por meio dela, dois ou mais 

participantes podem conversar online como se fosse qualquer outro serviço de reunião virtual com o seguinte 

diferencial: seus áudios ou áudios e vídeos são gravados em alta qualidade diretamente na nuvem do host da 

reunião. 
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os números de audiência do programa, observando dados como a localidade de onde o 

ouvinte acessou o podcast, horário em que isso aconteceu, entre outros aspectos relevantes 

para a análise dos resultados.  

O processo de divulgação do programa decorreu, principalmente, nas redes sociais, em 

páginas de caráter institucional no Instagram, seja do grupo de pesquisa já citado ou da 

instituição de modo mais geral. No caso da página do NULIC, a difusão ocorreu mediante 

ao uso de vídeos produzidos, cortes dos episódios, posts relacionados à temática discutida 

no decorrer do projeto. Um fato que deve se levar em consideração é que os vídeos onde 

aparecem pessoas conduzem, geralmente, a um maior engajamento, pois há uma 

humanização do que está sendo falado, e, a partir desse ponto, o interlocutor sente-se mais 

acolhido. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Para refletir sobre os números alcançados com o Entrelínguas, optou-se por eleger 

alguns aspectos para especificar melhor os resultados obtidos e como estes se ligam à 

potencialidade educativa do podcast em foco. Vale ressaltar que, como aquele se encontra 

disponível para a escuta, os dados apresentados dizem respeito até o momento de escrita 

deste artigo.  

De acordo com a Anchor, até o momento, o público é caracterizado como 55% 

feminino e 34% masculino. Com a questão etária, percebe-se que a faixa etária de 18 a 22 

anos é predominante, provavelmente devido ao número de pessoas que concluíram o 

Ensino Médio ou estão cursando a faculdade, considerando o formato do Entrelínguas e 

suas discussões. Por sua vez, a próxima faixa etária é de 35 a 44 anos, presumivelmente 

composta por professores de línguas que se interessaram pelo conteúdo do podcast, seja 

aplicando-o em sala de aula ou ampliando seus conhecimentos sobre o conteúdo discutido 

em cada episódio. 

Junto com a compreensão de que o Entrelínguas caracterizou-se por ser um podcast 

voltado para a produção de material didático para o ensino de línguas, destacou-se o fato 

de que alguns episódios do programa foram utilizados como material orientador para a 

realização de atividades com os alunos do IFRN, Campus Apodi. Essas ações decorreram 

tanto na disciplina de Língua Portuguesa e Literatura quanto na disciplina de Inglês I.  
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No caso da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura I, o objetivo da atividade 

foi a produção textual de gêneros que permitissem demonstrar uma compreensão crítica 

dos alunos a respeito da variação linguística e do preconceito linguístico. Para isso, foi 

retomado o episódio 2 do podcast Entrelínguas “Que língua é essa que a gente fala?”. As 

atividades foram realizadas, respectivamente, nos módulos III e IV, do ano letivo de 2021, 

no contexto do Ensino Remoto. Em grupos, os alunos foram instigados a produzirem e 

apresentarem, a partir das discussões tratadas (língua e poder, língua e identidade, 

preconceito linguístico), um dos gêneros sugeridos (charges, tirinhas, memes, entrevistas, 

poemas). Como resultado, cerca de 20 produções foram criadas, com um total de 

aproximadamente 150 alunos envolvidos. Nem todos os grupos atenderam, com nota 

máxima, aos critérios de avaliação estabelecidos de adequação ao tema e ao gênero textual 

selecionado. Porém, a professora orientadora da tarefa salientou que, considerando o tempo 

de execução e a organização modular da disciplina no modelo de Ensino Remoto, pôde-se 

afirmar que as produções foram realizadas a contento. 

No segundo caso, a atividade foi de produção de charges ou tirinhas, realizada 

na  disciplina de Inglês I em duas turmas de primeiro ano do Ensino Médio Integrado do 

curso de Agropecuária do IFRN Campus Apodi, no período de 19 de dezembro de 2021 a 

05 de janeiro de 2022, no Módulo 3 do Ensino Remoto. Em grupos, os alunos foram 

desafiados a produzirem charges ou tirinhas, a partir das discussões levantadas no episódio 

3 do podcast Entrelínguas - “Keep Calm e o  inglês é mesmo contagioso?”. Além do 

episódio, também foram indicadas outras leituras e, após a realização destas, cada grupo 

criou uma charge ou tirinha sobre o assunto em questão, sendo desfavorável ou favorável 

ao uso de palavras de origem inglesa no dia a dia dos brasileiros. Ao todo, foram 72 alunos 

envolvidos e 18 produções. Nem todos os grupos atenderam, com nota máxima, aos 

critérios de avaliação estabelecidos de adequação ao tema, ao gênero e de produto visual, 

porém, levando em consideração o tempo de execução e a organização  modular da 

disciplina no modelo de Ensino Remoto, a docente orientadora da atividade entendeu que 

tais produções foram satisfatórias. 

Para finalizar esta análise, cabe a observação dos resultados mais gerais alcançados, 

em termos de audiência pelo podcast em questão. Em 1º lugar no ranking de escuta, até o 

momento, está o 2º episódio com 241 reproduções, levando em consideração que este foi 

um dos episódios mais utilizados para fins didáticos pelos membros do projeto, por meio 
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de atividades realizadas pelas professoras de línguas do IFRN Campus Apodi, como 

mencionado anteriormente. Em seguida, o episódio 1, com 101 escutas, e o episódio 3 com 

88. Os episódios 4, 5 e 6 contam com, respectivamente, 35, 27 e 39 reproduções. Em 

números totais, o Entrelínguas alcançou a marca de 531 reproduções, número que pode 

aumentar tanto pela continuidade da atividade, com a produção de novos episódios, ou 

ainda, para frisar as potencialidades educativas do programa, devido à utilização de tal 

material para discussão de um dado tema, já que é possível entender o Entrelínguas como 

um material didático para a abordagem linguística em sala de aula. 

 

CONCLUSÃO 

Diante do que fora exposto até o momento, refletiu-se sobre a importância do 

Entrelínguas para a construção de um diálogo educativo, compreendendo uma abertura 

para oportunidades educativas no que diz respeito ao ensino de línguas, incluso pela 

conversa tecida com convidados externos. Por meio do uso de uma ferramenta tecnológica 

que propiciou o diálogo, foi possível promover a realização de ações que fomentaram a 

internacionalização e, até mesmo, rever o senso comum acerca desse aspecto. 

Enfim, a partir da produção do “Entrelínguas”, foi elaborado um ambiente de 

aprendizagem, para além dos locais assim convencionalmente caracterizados, permitindo 

enxergar as questões linguísticas de uma forma mais “descomplicada” e, assim, aproximar 

os ouvintes que, porventura, apresentem questionamentos sobre tal universo, mas o veem, 

muitas vezes, distantes de suas possibilidades formativas. 
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A MULTIMODALIDADE NO ENSINO BÁSICO: UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA DO 

GÊNERO HQ 
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RESUMO 

Este trabalho objetiva discutir sobre as possibilidades de inserção dos gêneros multimodais no 

ensino básico nas aulas de Língua Portuguesa. Considerando a intrínseca relação de novas 

demandas sociais com o surgimento de novos textos e agora, permeados de novas semioses 

advindas de um contexto tecnológico, faz-se necessário não só compreender a funcionalidade 

desses textos, como inseri-los nos textos estudados nas aulas. Os pressupostos teóricos para esta 

pesquisa partem nas noções basilares de Sequência Didática de Dolz, Schneuwly (2004), da 

noção de gêneros discursivos apresentada por Bakthin (1979) e Marcuschi (2008) e das 

pesquisas sobre multimodalidade de Rojo (2012).  A partir do questionamento: como inserir os 

textos multimodais nas aulas de Língua Portuguesa? Tencionamos pesquisar a inserção desses 

gêneros nas aulas de Língua Portuguesa de uma escola pública no Ceará. Metologicamente, 

nossa pesquisa está amparada nos pressupostos da pesquisa qualitativa, documental e 

interpretativa e nas noções de Sequência Didática e trabalho com os Gêneros.  Como resultado, 

obteve-se conhecimento dos gêneros mais utilizados pelos alunos em seu dia a dia, bem como 

o entendimento de que aspectos mais específicos da composição da HQ merecem ter mais 

ênfase para compreensão do gênero e ainda, da importância que pesquisas em sala de aula têm 

para o aprendizado dos alunos como também para a prática docente reflexiva.  

 

Palavras-chave: Gêneros Multimodais. Histórias em quadrinhos. Ensino de Língua Portuguesa. 

 

ABSTRACT 

This work aims to discuss the possibilities of inserting multimodal genres in basic education in 

Portuguese language classes. Considering the intrinsic relationship of new social demands with 

the emergence of new texts and now, permeated by new semiosis arising from a technological 

context, it is necessary not only to understand the functionality of these texts, but also to insert 

them in the texts studied in class. The theoretical assumptions for this research are based on the 

basic notions of Didactic Sequence by Dolz, Schneuwly (2004), the notion of discursive genres 

presented by Bakthin (1979) and Marcuschi (2008) and research on multimodality by Rojo 

(2012). From the questioning: how to insert multimodal texts in Portuguese language classes? 

We intend to research the insertion of these genres in Portuguese language classes at a public 

school in Ceará. Methodologically, our research is supported by the assumptions of qualitative, 

documentary and interpretive research and the notions of Didactic Sequence and work with 

Genres. As a result, knowledge of the genres most used by students in their daily lives was 

obtained, as well as the understanding that more specific aspects of the composition of the 

comic book deserve more emphasis for understanding the genre and also the importance of 

                                                           
1 Professora de Língua Portuguesa, Seduc-CE, ang-thi@hotmail.com  
2 Professora de Língua Portuguesa, Seduc-CE, costamarina12@gmail.com  
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research in the classroom. class have for student learning as well as for reflective teaching 

practice. 

 

Keywords: Multimodal Genres. Comics. Portuguese Language Teaching. 

 

INTRODUÇÃO 

 

É inegável que há uma presença maciça de textos multimodais no cotidiano dos nossos 

alunos, bem como no nosso. Esse fato pode ser relacionado ao maior alcance das tecnologias 

de comunicação e ao próprio uso da língua nas redes sociais, se consideramos um contexto mais 

direto. Tendo em vista que o universo textual no qual os alunos estão envolvidos  e as 

necessidades advindas da nova realidade redirecionam o ensino para incorporação desses 

elementos e cientes de que a escola tem um papel relevante na vida dos alunos, o trabalho com 

os textos multimodais se faz necessário.  

Nesse sentido, este artigo objetiva expor uma pesquisa na educação básica, em nível de 

ensino médio, na disciplina de Língua Portuguesa, a partir de uma sequência didática. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Com as transformações ocorridas no final do século XX e o surgimento de novas 

necessidades advindas de contextos políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, científicos, 

educacionais e uma nova abertura política, o ensino de língua precisou ir além de ensinar a 

escrever e ler. Para dar conta e acompanhar todas essas transformações, o sujeito precisa ser 

participativo e ativo na sociedade. Tão importante quanto saber a ler e escrever e ter 

conhecimentos das regras, é necessário fazer uso desse conhecimento e aplicá-lo na 

convivência, nas diferentes áreas de sua vida dentro da sociedade moderna.  

  Segundo Rojo (2012), em meados da década de 90, um grupo de professores e 

pesquisadores dos letramentos chamado New Londron Group (Grupo de Nova Londres) 

pensaram a perspectiva dos multiletramentos com o objetivo de definir o multiculturalismo 

referente a globalização e a multimodalidade dos textos que circulam dentro dessas mídias. 

    O grupo pioneiro da Pedagogia dos Multiletramentos trouxe à tona muitos 

questionamentos sobre o papel da escola diante de uma sociedade globalizada, culturalmente 

heterogênea e intolerante as diferenças culturais e sociais. Do mesmo modo, o GNL salienta a 

necessidade da utilização de novas ferramentas na aprendizagem dos alunos, uma vez que os 

375



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

REBOUÇAS, et al. (2022) 

 

  [3]      

estudantes já são nativos do mundo globalizado com novas ferramentas de acesso à 

comunicação e à informação.  

Os multiletramentos se caracterizam pela utilização de práticas pedagógicas que partam 

da realidade dos alunos e práticas semióticas presentes no meio cultural em que estão inseridos. 

Ainda sobre o exposto, Rojo disserta: 

Diferentemente do conceito de letramentos (múltiplos), que não faz se não apontar 

para a multiplicidade e variedade das práticas letradas, valorizadas ou não nas 

sociedades em geral, o conceito de multiletramentos – é bom enfatizar – aponta para 

dois tipos específicos e importantes de multiplicidade presentes em nossas sociedades, 

principalmente urbanas  na contemporaneidade: a multiplicidade cultural das 

populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos por meio dos quais 

ela se informa e se comunica.(ROJO, 2012, p.13)  

 

 Com isso, compreende-se que a aprendizagem não parte só da linguagem verbal, mas 

também da linguagem não verbal, do uso de imagens, códigos, cores, sons, layout na grafia de 

textos diversos tão presentes nas mídias. Essa multiplicidade de linguagem a qual Rojo (2012) 

cita é característica de textos que circulam nas mídias digitais e que o alunado tem contato 

constante.  

  Os textos multimodais estão presentes em diversas situações comunicativas do nosso 

dia a dia. Seja nas redes sociais, no anúncio publicitário na TV, no encarte do supermercado, 

panfleto, nas plataformas digitais diversas, esses textos vêm carregados de sentidos. No que se 

refere à multimodalidade textual, segundo Rojo e Barbosa (2020), são os textos que se utilizam 

de mais de uma modalidade de linguagem, ou seja, mais de um sistema de signos em sua 

composição. Os autores kress e Van Leeuwen, pesquisadores da multimodalidade consideram 

as relações semióticas (visuais, escritos, sonoros etc) para a produção/compreensão de sentidos 

do texto. 

A análise multimodal deve trabalhar com conceitos e métodos que não são específicos 

à língua, ou a nenhum outro modo, mas que podem ser aplicados relacionando-se os 

diferentes modos. Tais conceitos deverão necessariamente centrar-se nas funções 

comunicativas que podem ser realizadas por vários ou todos os modos semióticos. 

(VAN LEEUWEN, 2004, p. 15) 

 

 O trabalho com os textos multimodais na escola pode contribuir de forma bastante 

significativa para os multiletramentos. Com eles as aulas irão proporcionar situações de 

aprendizagens que fazem parte da realidade dos alunos. É função da escola propiciar aos 

discentes o contato com essas práticas comunicativas de maneira que ele produza, receba e 

reflita de forma crítica esses textos. 
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A sequência didática é uma estratégia de ensino utilizado e citada em pesquisas e artigos 

científicos. Por se tratar de módulos de ensino que objetivam desenvolver uma série de 

atividade com os gêneros discursivo em etapas, possibilita ao professor utilizar atividade 

diversificadas em torno de um gênero estruturante. Desta forma, os discentes têm a 

oportunidade de identificar as características, situações comunicativas, público-alvo e função 

dos textos dentro da sociedade.      

Desenvolvida pelo grupo de didática da Universidade de Genebra na França, os 

pesquisadores Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) afirmam que a definição dos objetivos de 

uma sequência deve ser pensada de acordo com o grau de dificuldade dos alunos envolvidos na 

situação de aprendizagem.  

 Diante do exposto, a atividade a ser descrita no presente trabalho utilizou como 

embasamento a sequência didática com o gênero discursivo HQ. Objetiva através desta que os 

alunos compreendam o contexto em que circula as histórias em quadrinhos, percebam que os 

elementos multimodais envolvidos no gênero são carregados de significados. 

Como se pode observar no quadro acima, a sequência didática organiza-se em etapas. 

Na primeira, são apresentados os gêneros que serão estudados, onde circulam, quais são os seus 

objetivos. Dessa forma, os alunos também irão perceber as etapas de aprendizados com os 

gêneros. Na segunda etapa, os alunos irão produzir o gênero estruturante a fim de ser 

identificado o que eles já sabem sobre o gênero. As etapas seguintes serão montadas módulos 

de ensino, com atividades diversificadas e na última etapa a produção final em que os alunos 

irão produzir o gênero em estudo. 

Quadro 1: A sequência didática 

Fonte: Dolz, Noverraz, Schneuwly (2004) 

   

O trabalho com gêneros textuais na escola como base do ensino de língua portuguesa 

tem sido estudado e discutido há muito tempo por estudiosos da Ciência da Linguagem. De 
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acordo com Bakthin (1979), os gêneros textuais definem-se como diversos textos sejam eles 

orais ou escritos que circulam na sociedade com os quais interagimos. Ainda segundo o autor, 

quando os textos são produzidos devem ser levados em conta os interlocutores envolvidos, o 

contexto, a situação comunicativa, as questões ideológicas. 

 No Brasil, essa temática passou a ter ênfase com a publicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais em 1998 em que o documento se refere ao gênero textual como:  

A noção de gênero refere-se, assim, a famílias de textos que compartilham 

características comuns, embora heterogêneas, como visão geral da ação à qual o texto 

se articula, tipo de suporte comunicativo, extensão, grau de literariedade, por 

exemplo, existindo em número quase ilimitado. (PCNs EF, 1998, p. 22) 

          

A publicação do documento que norteia o ensino de Língua materna traz várias reflexões 

a respeito de um ensino tradicional, descontextualizado e distante das práticas comunicativas 

envolvidas na sociedade atual. Os gêneros textuais tomam a forma como os interlocutores 

desejam se comunicar, seus sentidos, objetivos e discurso. Ainda sobre os gêneros textuais 

Marcuschi (2008) cita: 

O gênero textual é o texto que encontramos em nosso cotidiano, apresenta um modo 

de comunicação social característico, definido pela composição funcional, objetivos 

de expressão e estilo, e se realiza na integração de forças históricas, sociais, 

institucionais e tecnológicas. (MARCUSCHI, 2008) 

 

No que se refere às Histórias em Quadrinhos, doravante HQs, são textos que em sua 

composição possuem a linguagem verbal e não verbal. Narram uma sequência de fatos através 

das imagens e dos balões de fala. Esse gênero circula em revistas, jornais, gibis ou nas mídias. 

Algumas dessas histórias foram adaptadas para o cinema. 

As histórias em quadrinhos como conhecemos hoje, ficaram conhecidas nos Estados 

Unidos em 1894 em uma revista chamada Truth. O americano Richard Outcualt foi autor da 

história intitulada “The Yellow Kid” que conta a história de uma criança vestida em uma 

camisola amarelo   e suas aventuras em Nova Iorque. Na história é possível observar reflexões 

a respeito da sociedade de consumo, questões raciais e urbanas. Vale ressaltar que antes das 

histórias em quadrinhos surgirem algumas manifestações artísticas que já existiam serviram de 

inspiração para a criação das HQs.  

  No Brasil, as HQs surgiram em 1905 publicadas no periódico “o Malho”. Criada pelo 

artista Renato de Castro, a primeira revista chamou-se “O tico-teco” tendo como principal 

personagem o garoto Chiquinho. Já a primeira revista em quadrinhos colorida foi publicada em 
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1960 de autoria do cartunista Ziraldo. O gibi foi apresentado pela Editora “O Cruzeiro”, tinha 

como personagens inspirados na cultura nacional e intitulava-se como A Turma do Pererê. Na 

década de 60, também surgiu a história em quadrinhos mais conhecida do Brasil, “a turma da 

Mônica”, criada por Maurício de Sousa. Gibi esse que alcançou vasto conhecimento popular e 

é publicado em mais de 40 países e traduzida em 14 idiomas. 

As HQs possuem características que merecem atenção do professor de língua 

portuguesa e são definidas por Ramos (2009) algumas delas como serem utilizadas em 

diferentes conteúdos, terem a predominância de sequência narrativa, além de poderem ter 

personagens fixos ou não. No que se refere ao formato do gênero, há variação de formas, cores, 

sinais gráficos e a narrativa pode ocorrer em vários quadrinhos. Relativo aos traços e estilo, o 

autor afirma que a tendência dos quadrinhos é o uso de imagens desenhadas podendo utilizar-

se de fotografias para compor a narrativa.  

O autor afirma que as HQs podem ter variações em todos os seus aspectos, e que pela 

amplitude da definição do gênero, poderia ser uma nomenclatura para vários subgêneros com 

suas peculiaridades, como tirinhas, charges e cartuns. E embora haja uma presença constante 

desses gêneros nos diversos espaços em que o aluno “circula”, conforme afirma Ribeiro (ano), 

o letramento para acessar a esses gêneros, é uma questão que se impõe. 

Baseado no exposto, a sequência didática a ser descrita tem como público-alvo os alunos 

de ensino médio de uma escola pública e contou com a seguinte organização: 

Quadro 2:  A proposta 

PROPOSTA NUCLEAR 

Contexto: Disciplina eletiva: Textos Multimodais 

Tema: Textos multimodais: o estudo das HQs. 

Problematização: Explorando a multimodalidade: Como os elementos verbais e 

não verbais contribuem para a construção de sentido? 

Gênero estruturante: História em Quadrinhos. 

Outros gêneros utilizados: Vídeos de curta-metragem, tirinhas, charge, memes, podcast, 

anúncio publicitário. 

Produções finais: Podcast e História em Quadrinhos. 
Fonte: própria (2022). 

 

METODOLOGIA 

Para pensarmos a multimodalidade nas aulas de Língua Portuguesa, partirmos de uma 

pesquisa documental acerca do estado da arte dos estudos da multimodalidade para nos 
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situarmos teoricamente. No que tange à intervenção em sala, foi pensada a elaboração de uma 

Sequência didática na disciplina eletiva de Multimodalidade. 

A organização da Sequência está disposta no quadro abaixo: 

Quadro 3 

Etapas da construção da Sequência Didática 

1 Apresentação da Sequência Didática e os procedimentos de aprendizagem 

2 Produção inicial  

3 Atividades de introdução ao tema: conceito de linguagem; linguagem verbal e não 

verbal; textos multimodais 

4 Apresentação do gênero estruturante: História em quadrinhos e tarefas de compreensão 

de elementos constitutivos dos gêneros em estudo. 

5 Tarefas preparatórias para a leitura do texto 

6 Leitura de histórias em quadrinho: O diário de Anne Frank 

7 Leitura e estudo dos gêneros  de suporte do projeto (compreensão global, estilo, 

construção composicional, reflexão linguística.  

8 Sistematização dos elementos constitutivos de outros gêneros do discurso, como 

Podcast, Notícias, fotografias. 

9 Reescrita  

10 Avaliação final do texto e possível publicação do produto (HQ) 

Fonte: própria (2022). 

 A etapa de avaliação final ainda será realizada na escola e com esta etapa, finalizamos 

a Sequência Didática para estudo do gênero HQ. 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Num primeiro momento, foi apresentada a Sequência Didática e os procedimentos de 

aprendizagem. Para o início da SD, a professora introduziu o assunto partindo do cotidiano dos 

alunos, partindo de uma dinâmica em que foram levados para a sala de aula vários textos em 

uma caixa e feito o questionamento aos alunos: onde esses textos podem ser encontrados? Em 

qual situação comunicativas são usados?  

Essas reflexões partem da noção de que a escola é o espaço formal onde os alunos devem 

conhecer a heterogeneidade dos gêneros, na definição bakhitiana, e o lugar onde eles deverão 

enriquecer o conhecimento sociocultural. 

Em um segundo momento foram apresentadas aos alunos tirinhas, cartuns, charges, se 

possíveis revistas em quadrinhos diversos. Nessa etapa, os alunos ficaram à vontade para irem 

escolhendo e fazendo as leituras e suas impressões. Em que foram feitos os seguintes 
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questionamentos: “O que esses textos têm em comum?”, “Qual tipo de linguagem podemos 

identificar nesses textos?”, “Onde esses textos podem ser encontrados?”, estabelecendo um 

diálogo com o estudo de Rojo (2012) sobre a necessidade da escola partir da realidade da 

multimodalidade. A partir dos questionamentos elaborados, tencionamos adentrar ao universo 

do alunado e partir para a etapa da produção inicial. Nesta etapa da produção inicial, os alunos 

produziram uma história em quadrinhos. A partir dessa produção inicial o professor tem acesso 

ao conhecimento que os alunos detêm sobre o gênero em estudo. 

Imagem 1: produção inicial 

 

Fonte: Própria (2022) 

Neste momento, as atividades de introdução ao tema: conceito de linguagem verbal, não 

verbal e textos multimodais são apresentados. Os alunos são levados ao entendimento do que 

sejam os modos de enunciar, compreendendo o conceito de multimodalidade. 

Na etapa de apresentação do gênero estruturante HQs e tarefas de compreensão de 

elementos constitutivos dos gêneros em estudo. Como proposta de atividade sugerimos a ida 

dos discentes até o laboratório de informática da escola e solicite aos alunos que pesquisem 

sobre os seguintes pontos “Origem das histórias em quadrinhos”, “Principais características e 

elementos que compõem uma história em quadrinho”, “A diferença entre tirinha, charge, 

cartum e HQs”. 

Em seguida, preparou-se os alunos para a leitura de História em quadrinhos “O diário 

de Anne Frank”. Apresentou-se a obra, foi feita uma breve contextualização dos escritos da 

Anne Frank e os alunos foram encaminhados para a acessarem à biblioteca virtual. Eles 

navegaram no site da biblioteca e foram olhando os livros disponíveis.  

A leitura da obra foi estimulada e foram feitas perguntas sobre os elementos da narrativa 

encontrados na HQ, bem como foi discutido enredo da história em questão numa das aulas após 
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o contato com a obra. Chamou-se atenção para a riqueza de detalhes imagéticos da obra, em 

referência à história real da narradora-personagem do livro “O diário da Anne Frank”. Nesse 

ínterim, analisou-se os quadrinhos, a imagem do anexo e o estilo de composição do desenho do 

secreto bem como a diferença dessa HQ especificamente para outras com personagens fictícios, 

marcados pela simplicidade nos detalhes e cores diversificadas. 

Em outra etapa do trabalho, utilizamos o gênero podcast com a mesma temática “guerra” 

discutida na HQ “o diário de Anne Frank. Para a atividade do podcast, foi apresentado de 

maneira geral o gênero, seu objetivo e esfera de circulação. O objetivo do estudo do tema aa 

partir desse gênero é levar os alunos a discutirem sobre quais forma suas impressões e 

experiência com a leitura da HQ “O diário Anne Frank”. Quais links podem ser feitos com o 

conflito atual entre Rússia e Ucrânia.   

          Para a produção final das Histórias em Quadrinhos, estimulou-se os discentes a 

produzirem um painel com diversas HQs, apresentando as características já estudadas do 

gênero, como ser organizado em tirinhas, mesclarem aspectos gráficos à linguagem verbal, e 

organizar as produções de modo a dialogarem com os textos apresentados. Produção de uma 

História em Quadrinhos.  

Após a etapa de produção final, foi pedida a reescrita do texto, a fim de alcançar um 

melhor resultado para seguirmos para a etapa da avaliação final e possível publicação do 

produto. Foi pensada uma exposição dos trabalhos feitos e disponibilizada na biblioteca da 

escola para que outros alunos tenham acesso.  

 

CONCLUSÕES 

O trabalho com os gêneros discursivos passou a ser o centro das aulas de Língua 

Portuguesa a partir de novas concepções advindas da Linguística, especialmente, no que se 

refere ao entendimento do funcionamento da linguagem. Isso repercutiu não só nos materiais 

teóricos quanto em aspectos práticos no dia a dia do professor de Língua Portuguesa.  

Além disso, vive-se uma época de intensas transformações tecnológicas, o que afeta 

diretamente os usos que se faz da língua e a forma como ela se relaciona às inovações, em 

virtude de seu potencial criativo. Nesse sentido, esse trabalho buscou inserir numa disciplina 

eletiva, os gêneros multimodais com ênfase ao trabalho com as HQs. E para esse trabalho, 

desenvolvemos uma Sequência Didática, nas definições de Schnewly e Dolz (2004), trazendo 
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a concepção bakhtiniana de gêneros e ainda noções do trabalho com o gênero disccursivo HQ 

conforme feito por Ramos (2009). 

Pudemos compreender que a inserção de gêneros multimodais se faz urgente no ensino 

de Língua Portuguesa. Principalmente, por se fazerem presente no cotidiano dos alunos através 

das redes sociais em gêneros comumente consumidos por eles como os memes. Desta maneira, 

obtivemos como resultados parciais, a noção de que esses gêneros multimodais são presentes 

nos usos que eles fazem da linguagem. 

Um outro ponto a se destacar, se refere aos aspectos específicos do gênero HQs, ponto 

em que percebeu-se que embora os alunos conheçam o gênero, é necessário fazer um estudo 

dos vários modos de composição na HQ, como por exemplo, os aspectos gráficos e seus 

significados, bem como do uso de cores e imagens com fins de significação, o que reafirma a 

relevância de um trabalho como este. 

Por fim, salientamos que todo projeto de pesquisa em sala de aula tem sua importância 

para os sujeitos envolvidos por que tanto contribui mais pontualmente para a aprendizagem 

quanto aproxima o professor da formação continuada, o que sabemos que é de grande 

importância para uma prática docente reflexiva. 
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A VIABILIDADE DO MÉTODO APRENDIZAGEM BASEADA EM 

PROBLEMAS- PBL PARA A COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS DA FÍSICA 

NO ENSINO MÉDIO. 
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Ivan Souza Costa2;  
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RESUMO 

Compreender a Educação como um espaço de formação reflexiva é ponto de partida que 

justifica discussões que envolvem aspectos teóricos, metodológicos e profissionais. O presente 

estudo se articula entre “A viabilidade pedagógica do método de Aprendizagem Baseada em 

Problemas – PBL, no ensino de Física no Ensino Médio” e as pesquisas de (SOUZA e SOUZA 

CASTRO, 2018) e Souza Castro (2018), a primeira que propõe uma mediação de ensino de 

tópicos de Física e Matemática por este método conectada com a segunda que é um subprojeto 

vinculado ao Doutorado Multiinstitucional e Multidisciplinar em Difusão do conhecimento. Os 

delineamentos metodológicos se estruturam da seguinte forma: tem natureza empírica e 

participativa, seu procedimento técnico é do tipo estudo de caso, com objetivo descritivo e o 

seu problema do tipo deliberativa. Busca responder “Em que medida a utilização de dispositivos 

digitais, plataformas e simuladores podem potencializar um maior envolvimento e 

consequentes construções de conceitos destes alunos? Os resultados apontam que o uso do 

método PBL contribui demasiadamente na apropriação de conceitos e aprendizagem 

diversificadas.   

Palavras-chave: Práticas educativas. Educação e tecnologias digitais. Novas metodologias. 

 

ABSTRACT 

Understanding Education as a space for reflective training is a starting point that justifies 

discussions that involve theoretical, methodological and professional aspects. The present study 

is articulated between "The pedagogical feasibility of the Problem-Based Learning method - 

PBL, in the teaching of Physics in High School" and the research of (SOUZA and SOUZA 

CASTRO, 2018) and Souza Castro (2018), the first that proposes a mediation of teaching topics 

of Physics and Mathematics by this method connected with the second one, which is a 

subproject linked to the Multiinstitutional and Multidisciplinary Doctorate in Knowledge 

Diffusion. The methodological designs are structured as follows: it has an empirical and 

participatory nature; its technical procedure is of the case study type, with a descriptive 

objective and its problem of the deliberative type. It seeks to answer, “To what extent can the 

use of digital devices, platforms and simulators enhance greater involvement and consequent 

construction of concepts by these students? The results indicate that the use of the PBL method 

greatly contributes to the appropriation of diverse concepts and learning. 

Keywords: Educational practices. Education and digital technologies. New methodologies. 
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INTRODUÇÃO 

          Este estudo “A viabilidade pedagógica do método PBL para a formação do licenciado 

em matemática”, está inserida no projeto desenvolvido no Colégio Estadual Senhor do Bonfim: 

Ação e formação na educação básica, uma proposta de mediação de ensino de tópicos de Física 

e Matemática através da aprendizagem baseada em problemas, de autoria (SOUZA e SOUZA 

CASTRO, 2018) articulando-se com o subprojeto, a pesquisa “Difusão do conhecimento no 

ensino de Ciências: um olhar a partir da extensão universitária’’ autoria  de Souza Castro (2018) 

vinculado ao Doutorado Multiinstitucional e Multidisciplinar em Difusão  do conhecimento.  

Nas propostas dos autores citados, o Ensino, Pesquisa e Extensão “pilares característicos 

do nível superior em instituições públicas”, acontecem a partir de ações desenvolvidas 

coletivamente entre alunos e professores do Colégio Estadual Senhor do Bonfim, paralelamente 

com docentes e discentes curso de Licenciatura em Matemática da Universidade do Estado da 

Bahia (UNEB).  

Uma formação reflexiva é primordial no espaço de futura atuação profissional, na 

prática, o estudante da licenciatura poderá refletir sobre os aspectos teóricos, metodológicos e 

profissionais. Neste sentido, a pesquisa ocorre transversalmente aos temas estudados pelos 

alunos da Educação Básica. A extensão, tem um caráter sistêmico, porque perpassa todas as 

ações da regência e culmina com ações de intervenção com ênfase em temas que discorrem 

sobre (CTS) - Ciência, Tecnologia e Sociedade. 

Concomitantemente, optou-se em mediar os seguintes conteúdos estudados no Ensino 

Médio: No 1º ano, “Transformações de Energia”, “Conceitos iniciais de movimento, conhecido 

com as Leis de Newton”, e no 2º ano, “Óptica Geométrica”, onde ambos os conteúdos 

utilizaram os simuladores Phet, encontrados em https://phet.colorado.edu/pt_BR/, as 

plataformas digitais do google escolar, do mundo educação e Khan Academy, aliado a estes 

recursos, considerados inovadores, o recurso tradicional do quadro de giz. 

Com a perspectiva de ação colaborativa, esse artigo tem como objetivo discorrer sobre 

viabilidade pedagógica da utilização de dispositivos digitais, através do método Aprendizagem 

Baseada em Problemas-PBL no ensino de Física no Ensino Médio. É válido frisar a 

aproximação da Universidade com a Educação Básica e que essas pontes podem contribuir em 

demasia tanto para a formação docente como no aprendizado desses alunos que têm muitas 

dificuldades em componentes exatos. 
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Sabendo que a educação é o aparelho ideológico do Estado e um espaço de 

transformação social, e que, suas facetas ampliam horizontes e mudam vidas, surge a presente 

indagação: Em que medida a utilização de dispositivos digitais, plataformas e simuladores 

podem potencializar um maior envolvimento e consequentes construções de conceitos destes 

alunos? 

O questionamento supracitado é de fundamental importância para discorrer sobre a 

crescente modernização da tecnologia e dos inúmeros avanços científicos/tecnológicos que se 

avolumam quotidianamente. Nas últimas décadas, as CTS ganham visibilidade e vêm 

revolucionando no processo educativo, inserindo cada vez mais uma certa interdisciplinaridade 

e ludicidade na aprendizagem. (ANTONIO, 2002) aborda que, o processo educativo, está 

fortemente calcado em competentes abordagens de cunho eminentemente técnico e acabam 

perdendo de vista, a realidade social atual.  

Segundo (CAPUCHO e APARECIDA, 2007) os avanços tecnológicos das últimas 

décadas, auxiliaram no desenvolvimento da sociedade contemporânea de modo sociocultural, 

fazendo surgir à necessidade de mudanças nos padrões das instituições de ensino de maneira 

que se adequem ao novo perfil da sociedade. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Aprendizagem baseada em problemas  

Tendo em vista uma sociedade mais justa, social e econômica, um dos desafios é preparar 

uma gama de educandos, que estejam inseridos nos espaços científicos, tecnológicos, culturais 

e sociais. Para o alcance dessa preparação são eminentes o uso de dispositivos tecnológicos 

alternativos no ensino de ciências, com vista a romper com o tradicionalismo. Segundo 

(LIBÂNEO, 1992; FREIRE, 1996, 2011; CAMBI, 1999 MIZUKAMI, 1986; SAVIANI, 1991) 

afirmam que é preciso investir em formação de professores tecnológicos, indo de contramão do 

modelo tradicional, tendo em vista trazer possibilidades na conjuntura educacional, para 

estimular metodologias significativas de mudança.  

Na concepção de (Barrows, 1986; Leite e Esteves, 2005) a Aprendizagem Baseada em 

problemas apresenta uma aprendizagem baseadas em questões, com uma técnica de ensino que 

permite levar o aluno a construir novos conhecimentos, sendo um sujeito ativo na relação 

ensino-aprendizagem, centrada no próprio educando e em interação continua com o Educador, 

uma vez que a interação é a chave da continuação da instrução.  
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A Aprendizagem baseada em problemas-PBL é estruturado em etapas e princípios, que 

de acordo com (LAMBROS, 2002) permitem modelar-se a fim de atender a cada uma das 

especificidades, de acordo com disciplinas, nível escolar em que se deve ensinar. A primeira 

etapa segundo (LEITE e SOFIA, 2001) e (LEITE e ESTEVES, 2005) é contextualizar o 

conteúdo relacionando com a vida do educando, com objetivo de identificar o problema e o 

Educador sistematizar, bem como, investigar materiais necessários para a prática.  

1.1. TIC e uso do software PHET 

A crescente modernização da educação vem proporcionando estratégias a serem somadas 

no ensino de ciências e tem sido acompanhado pelo desenvolvimento de metodologias que 

auxiliam no aprendizado dos alunos. É de fácil percepção que as tecnologias aliadas ao ensino 

se tornaram um dispositivo metodológico, com caráter de aproximar e aprimorar a interação 

entre educando e educador, tendo em vista que a inter-relação é fundamental para efetivação da 

aprendizagem. Sem interações, não há comunicação, se não existe comunicação a 

aprendizagem se torna imaginária, unilateral. 

As tecnologias de informação comunicação, portanto, tem sido uma alternativa eficaz 

para ambientes educacionais, com um grande potencial de transformação da educação de 

ciência e aprendizagem do aluno. Relativamente a este contexto, segundo (TADEU, 

MEDEIROS e DALL, 2014) as tecnologias podem ser incorporadas como um dispositivo 

metodológico, como uma fonte de referências, como meio para exploração e comunicação. 

Ainda de acordo com (SANTOS, MARLI e BRAZ, 2017) as TICS tornam-se importante, 

relevante e motivadora para o ensino-aprendizagem de ciências, visto que abre um leque de 

oportunidades para implementar situações reais, tornando um ambiente interativo de fácil 

comunicação/discussão. 

  O PhET Interactive Simulations (Physics Education Technology) está disponibilizado 

na Internet através do site http://phet.colorado.edu/index.php e pode ser livremente acessado. 

O principal objetivo do software é oferecer pacotes de simuladores, que podem servir como 

recursos didáticos e metodológicos para professores (Física, Matemática, Biologia, Química), 

estão caracterizados como dispositivos tecnológicos que permitem uma interação do educando 

com os fenômenos reais. Além disso, os simuladores permitem visualizar situações que, na 

prática, seria difíceis ou até impossível de serem contextualizadas. Segundo 

(PERRENOUD,2000; MEDEIROS,2002) o uso desses simuladores pode tornar o ensino 
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prazeroso, dinâmico e interativo, bem como proporcionar o desenvolvimento de discussões no 

laboratório para o efetivo aprendizado das Ciência 

METODOLOGIA  

Caracterização da pesquisa  

O presente artigo é de natureza empírica e participativa, uma vez que, está fundamentada 

na investigação da própria ação do pesquisador, com propósito de aperfeiçoa-lo, fazendo da 

atuação no campo prático o “cenário” que permitirá tecer diagnósticos a respeito desta ação. 

Quanto aos procedimentos técnicos é enquadrada como estudo de caso, que segundo 

(FIORENTINI e LORENZATO, 2006) pode ser qualquer “sistema delimitado” que apresenta 

algumas características singulares e podem ser concebidas através de análises profundas do 

objeto de estudo. 

No tocante ao objetivo, o estudo é considerado como descritivo. Para Gil (2008), esse 

tipo de aplicação irá buscar expor características de determinada população, fenômeno ou 

estabelecimento de variáveis. No que tange ao problema, é do tipo deliberativa, tendo em vista 

que a metodologia emerge das evidências do processo, isto é, o investigador será guiado pelos 

resultados de suas ações. Assim, busca proporcionar, com base nas experiências, a discussão 

no meio científico e informar sobre sua ação para melhorar a sua prática (TRIP, 2005). 

Considerando tratar-se de um subprojeto de pesquisa a ser desenvolvido numa escola do 

Ensino Médio de Senhor do Bonfim-Ba, tem como proposta estudar e aplicar a metodologia 

PBL, que foi abordada no capítulo introdutório. O diferencial deste método, segundo (FREIRE, 

1986) muda-se o jeito de ensinar, deixando para traz aquele modelo de educação bancária 

focada apenas no professor depositante de informações, passando, com este novo método, a dar 

uma maior ênfase na experiência educacional, social e criativa do educando.  

- Estratégia de Análise  

A seguir serão abordadas as principais etapas a serem aplicadas ao longo deste projeto 

usando o método PBL para o ensino de Física no Colégio Estadual Senhor do Bonfim-Ba. Para 

discorrer sobre os dados, serão aplicadas oficinas, grupos de estudos, apresentação das mídias 

digitais e complementando com aulas expositivas. A amostra da pesquisa é de 45 alunos, sendo 

vinte e cinco (25) do 1º ano e vinte (20) do 2º ano, todos pertencentes ao Ensino Médio. 

     A partir dessas atividades, será aplicado dois questionários fechados para os alunos, afim 

de mensurar a viabilidade pedagógica desse método PBL, que será possível através das 
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respostas dos mesmos. Involuntariamente, será possível compreender perspectivas 

pedagógicas, tecnológicas e lúdicas no ensino da Física. Desta imersão no grupo de estudo e na 

operacionalização das ações, foram construídas 3 (quatro) perguntas que nortearam esta proposta e 

suas respostas serão dadas em grupos devido as perspectivas a serem analisadas, pois tornaria muito 

repetitivo a análise individual. Somente o quesito que faz menção ao assunto específico estudado em 

cada sério que é divergente, ademais questionamentos são iguais. 

O 1º (primeiro) quesito objetiva que o aluno discorra sobre a experiência realizada com as 

oficinas, buscando compreender quais aprendizados gerados com as aulas abordadas sobre as 

3 (três) Leis de Newton e Óptica Geométrica, para o 1º e 2º ano, respectivamente. 

O 2º (terceiro) quesito questionado era em função aos grupos de estudos utilizados para 

resolução de problemas, compartilharem dúvidas e discutirem sobre estas como sujeitos sociais 

atuantes. Na resolução ao quesito, foi definido um texto livre cada aluno, responderem mediante 

a experiência obtida através dessa estratégia de estudo. O 3º (quarto) e último quesito busca 

compreender como as Mídias Digitais contribuem com a discussão de conceitos físicos 

enquanto utilizado como estratégia de aprendizagem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste momento, serão discutidos os resultados obtidos através do presente instrumento 

de pesquisa, o questionário. Serão abordadas as perguntas e análises dessas perguntas que foram 

delineadas e questionadas, para os alunos do 1º e 2º ano do Colégio Senhor do Bonfim – BA, 

com a finalidade de compreender à apropriação dos conceitos da Física através de oficinas, 

grupos de estudos e simuladores em websites, de modo a valorizar e discorrer sobre novas 

práticas pedagógicas e tecnológicas de ensinar/aprender. 

A Aprendizagem Baseada em Problemas, comumente conhecida por PBL, é uma 

expressão que se origina do inglês Problem Based Learning. O termo está alcunhado na 

perspectiva de um método de ensino que tem ganhado visibilidade didático-metodológica, 

especialmente no Ensino Superior, cujo fundamento principal é a resolução de problemas por 

meio da aprendizagem colaborativa através da formação de pequenos grupos de alunos. . 

A primeira etapa do estudo foi a apresentação de conteúdo através das Oficinas, pois 

foram em dois momentos, um sobre as 3 (três) Leis de Newton, para o 1º ano e Óptica 

Geométrica, para o 2º ano. Como esse quesito é o que diferencia as turmas, iremos apresentar 
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as principais informações extraídas desses alunos através do questionário, onde optou-se por 

analisar primeiramente as respostas do 1º ano e em seguida, do 2º ano. 

Nesse momento foi necessário selecionar a forma de ensinar/analisar as Leis de Newton 

para os alunos do 1º ano do Ensino Médio e discorrer sobre suas respostas, trazendo as 

principais inferências. Para isso, utilizou-se o recurso de simuladores projetados em DataShow 

para expor conceitos, os próprios alunos para relacionar a influência dessas leis no organismo, 

os envolvidos nesses momentos e as observações feitas através dessas ideias. Sabe-se que 

oficinas pedagógicas são dispositivos poderosos para o aperfeiçoamento didático em uma 

escola. 

Após expor as definições e algumas aplicações dessas leis através de aula expositiva foi 

aplicado um pré-teste de conhecimento aos grupos que se formaram para socializarem as 

informações, exatamente 5 grupos com 5 pessoas cada. Foram abordadas informações 

conceituais dessas leis, princípios como o da inércia, forças tração, normal e peso, trabalho e 

energia, e resoluções de alguns problemas, por conseguinte, análise pós-teste. 

Para dar início a contextualização dessas leis, foi apresentado através de simulação 

interativa as noções básicas de movimentos e material impresso sobre estas, onde os alunos 

tiveram a oportunidade de conhecer maiores informações sobre a relação entre força e 

movimento, identificando quando as forças são equilibradas vs desiquilibrados, determinando 

a soma de forças (força resultante) em um objeto com mais de uma força sobre ele, prevendo 

qualitativamente como uma força externa afetará a velocidade, como também, prevendo o 

sentido do movimento dada uma combinação de forças. 

O objetivo de apresentar diversas interações entre teoria e resolução de questões na 

Oficina contribui para que os alunos estejam cada vez mais aptos ao se depararem com situações 

problemas. Através dos simuladores foi visto problemas do tipo: Crie uma força aplicada e veja 

como ela faz os objetos se moverem; altere o atrito e veja como isso altera no movimento dos 

objetos; dada uma combinação de forças, determine a aceleração adquirida pelo o objeto. 

Obteve-se um resultado satisfatório na resolução dos problemas abordados, onde eram 

abordados os valores e em seguida substituídos na fórmula e alguns comentários abaixo 

mostram as explanações dessa aprendizagem. 

Um dos grupos do 1º ano teceram um comentário do tipo: “com toda a condução da 

Oficina em nos apresentar a visualização de conceitos e posteriormente ir para as resoluções de 
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questões, conseguimos sentir algo além da teoria, e prática, pois além de ambas terem sido 

realizadas, pudemos ver que trabalhar em equipe gera um aprendizado significativo, pois eu 

tinha preguiça muitas vezes de aprender quando dependia muito de mim”. É pertinente dizer 

que, muitas vezes é preciso ampliar as formas de enxergar um conteúdo, pois as teorias mesmo 

acompanhadas da prática podem não satisfazer todas as etapas da aprendizagem. 

Outro grupo frisou que as discussões obtidas com as simulações interativa conceituais 

do conteúdo, permitiu uma maior aproximação entre o educando e educador e, 

consequentemente uma maior comunicação entre eles, efetivando uma aprendizagem 

significativa e acrescentou: “Pudemos ter consciência da ideia da massa de um corpo e como 

ela está condicionada a inércia, onde quanto maior for a sua massa, maior será a força aplicada 

para mudar seu estado de inércia, e quanto menor a quantidade de matéria presente no copo, 

mais fácil será de mudar seu estado natural"   

Outra simulação interessante faz menção a uma força de atrito e como ela se relaciona 

como o movimento. Foi projetado em um Datashow uma situação problema onde alguém 

estivesse empurrando um determinando carrinho, quando de repente bate em um determinado 

local, fazendo com que ele pare imediatamente. Explorando assim a relação entre força 

aplicada, força de atrito resultantes e força total resultante. No exemplo citado a turma percebeu 

que a combinação de força aplicada e atrito é nula, fazendo que o corpo ficasse em inércia.  

Outro grupo explica que a Força Resultante que atua sobre um corpo é igual a massa 

multiplicada pela aceleração, e que, a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Esse 

conceito é discutido na 2º Lei de Newton. O grupo achou interessante porque “se duas forças 

iguais forem aplicadas em corpos diferentes, ou seja, de massas diferentes, a aceleração de cada 

um será diferente”, onde fundamentaram sua resposta baseada na ideia de proporcionalidade, 

isso que mudará o movimento em detrimento da força que está sendo aplicada. Ficou nítida a 

importância que deram para a equivalência de grandezas, no momento de calculares os 

exercícios propostos. 

Outra colocação pode ser aqui exprimida no tocante à 3º Lei de Newton, é bastante 

conhecida por estabelecer relações entra ação e reação. O quarto grupo diz: “O exemplo dado 

em sala, de duas pessoas que estavam correndo e ao virar uma esquina se esbarram”, nos 

mostrou que devido a colisão, cada uma dessas pessoas será jogada para lados opostos, pois 
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ambos recebem a ação de forças de mesma intensidade e direção, no entanto, em sentidos 

contrários.  

Diversos foram os apontamentos, que deixam claro que as oficinas/grupos de estudos já 

suprimiram diversas lacunas, pois foi possível aprender física com bastante diversão, sem 

contar que as socializações em sala de aula que foram feitos posteriormente, permitiam todos 

dar um ponto de vista sobre como percebiam o conhecimento e a importância do aprendizado 

mútuo. Quanto a esse quesito, as duas turmas afirmam que essa estratégia foi muito positiva, 

cada uma com sua perspectiva, no primeiro momento com as Leis de Newton, no segundo com 

as Ópticas Geométricas. O envolvimento com esta dinâmica formativa contribui em demasia 

com o objetivo de conhecer suas realidades, seus interesses e o conhecimento adquirido 

anteriormente. 

Todas as equipes salientaram que associar a tecnologia com o conhecimento adquirido 

acaba permitindo uma visualização ampla dos conceitos trabalhados, portanto, as bases digitais 

utilizadas foram acima de tudo, lúdicos e ilustrativas. Alguns Chromebook que estavam 

disponíveis da escola foram ligados, conectados à internet e em seguida instalado os 

simuladores Phet, conforme descrito no segundo tópico do referencial teórico deste estudo. No 

geral, muitas escolas públicas não laboratórios de física, o que contribui para o uso excessivo 

de aulas predominantemente "teóricas", descontextualizadas da prática e com o uso demasiado 

da matemática, onde o aluno decora fórmulas para a resolução dos problemas propostos. 

Partindo das inferências acima, constam informações a respeito dos grupos de estudos 

atrelados às oficinas e uso das mídias digitais, todos os grupos teceram comentário sobre todas 

as leis, muitos sucintos, mas cada um trazia uma certa apropriação dos conceitos adquiridos. 

Agora será compartilhada respostas aos quesitos específicos feitos para a turma do 2º (segundo) 

ano do Ensino Médio, que abrangem à Óptica Geométrica. 

O 2º ano do Ensino Médio da supracitada escola pública, deixou evidente o positivismo 

no uso das metodologias para a compreensão de conceitos físicos, e aqui, serão apresentadas 

análises concebidas mediante as experiências, em específico, o quesito que geométrico, aqui 

objeto de análise. As informações referentes ao sexo, grupos e estudo e as mídias digitais já 

foram apresentadas sucintamente nas menções acima. 

O conteúdo Óptica Geométrica é uma parte da Física que é responsável pelo estudo da 

luz e os inúmeros fenômenos associadas a ela. O conteúdo mais uma vez foi apresentado por 
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meio de simulações interativa, com os seguintes objetivos de aprendizagem: Diferenciar luz 

primária e luz secundária; Explicar como a luz se desvia na interface entre dois meios e o que 

determina o ângulo; Aplicar a Lei de Snell a um raio de luz que incide na interface entre dois 

meios; Descrever como a velocidade e o comprimento de onda da luz muda em diferentes 

meios, como também, descrever o efeito da mudança de comprimento de onda do ângulo de 

refração. Foi importante expressar a dualidade existente no estudo da Luz, pois hora pode ser 

considerada como onda, noutra como partícula e seus estudos subdividem-se em dois: Óptica 

Física e Óptica Geométrica.  

Como haviam 4 grupos, foi feita uma pergunta para cada um destes no tocante as fontes 

de luz e suas formas de se propagarem. O primeiro grupo teve como pergunta: “Explique a 

diferença entre luz primária e secundária e relacione com as metodologias de aprendizagem”. 

Disseram: “Fonte de luz emitem sua própria luz, já a fonte de luz secundária elas não emitem 

sua própria luz e sim a luz recebida de outros corpos. Conseguiram relacionar muito bem, dando 

exemplo do Sol como fonte luminosa primária, que ilumina por exemplo a Lua que por 

consequência reflete, definindo-a como corpo iluminado. Foram bastante felizes nos seus 

comentários, relacionando algumas luzes emitida vista como resultado de outras fontes de 

energia.  

O segundo grupo desta turma abordou sobre a refração da luz, e notaram que a luz é 

uma forma de onda que se propaga em determinada velocidade e essa velocidade dependerá do 

meio no qual ela se propaga. Nas aulas expositivas, como os simuladores phet era um dos 

refúgios para as exemplificações, o presente grupo visualizou com facilidade que o raio de luz 

ao atravessar do ar para um copo d'água, isto é, o raio de luz ao se propagar entre dois meios 

muda o ângulo flexão e que é possível calcular o índice de refração pela Lei de Snell. 

Relacionaram o aprendizado de forma coerente no que tange a sua propagação. 

Nas aulas expositivas, para adentrar nos princípios de Óptica Geométrica, situações 

problemas que envolviam sombra, eclipse, refração de luz, lei de Snell e reflexão foram 

trabalhos como forma de exemplificação. Um dos comentários incisivos, apontou: “extrair 

teoria e prática das aulas expositivas foram de suma importância, mas quando associou com as 

mídias digitais e a discussão em grupo, foi possível refletir maios sobre esses conceitos e 

possivelmente, se interessar mais pelos conteúdos de física. 
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Na análise de todos os quesitos, notou-se que as metodologias subsidiam positivamente 

a apropriação de conceitos, pois conseguem expor os conteúdos de diversas maneiras, não ficam 

só no enfoque teórico ou prática, mas sim permitindo aos estudantes refletirem com mais 

propriedade como maioria dos conceitos da física estão intimamente ligados ao nosso dia a dia. 

CONCLUSÕES 

É com a ideia de superação deste conflito que entendemos que esta proposta 

multidisciplinar e interdisciplinar poderá ser geradora de contribuições à formação dos alunos 

da educação básica, que vão além do tradicionalismo presente no ensino de Física, procurando 

sempre evidenciar a ressignificação da aprendizagem a partir de interações da ciência, a 

tecnologia e a sociedade.  

A prática de pesquisa colaborativa envolve investigadores e professores tanto em 

processos de produção de conhecimentos quanto de desenvolvimento interativo da própria 

pesquisa. Haja vista que o trabalho colaborativo faz com que professores e pesquisadores 

produzam saberes, compartilhando estratégias que promovem desenvolvimento profissional 

com o objetivo de resolver conjuntamente problemas que afligem a educação.  

Tal método consistiu na apresentação para pequenos grupos de duas turmas do Ensino 

Médio em uma escola pública, através de oficinas, grupos de estudo e mídias digitais, que foram 

analisados através de questionário próprio aplicados na amostra da pesquisa. Assim, temos 

inúmeras vantagens a exemplo do aumento da criatividade, da inovação e da transformação do 

conhecimento.  

Sabendo que a temática acaba sendo complexa, as inferências aqui abordadas acabam se 

limitando, onde optou-se por refletir sobre as principais informações extraídas das 

metodologias utilizadas, e que novas pesquisam podem surgir com o intuito de difundir cada 

vez mais o uso de situações problemas, onde previamente sejam elucidadas informações 

teóricas e suas aplicações, atreladas com grupos de estudos e mídias digitais.  

Os resultados encontrados permitem evidenciar que o uso das 4 (quatro) metodologias 

utilizadas nesse artigo, foram surpreendentes para a aprendizagem de conceitos da física, sejam 

pelo conhecimento prévio da história do conteúdo, exposição de conteúdo, oficina com suas 

situações problema e os grupos de estudos para socializarem os erros e acertos. 

. 
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RESUMO 

O mundo está cada vez mais informatizado, ocasionando mudanças em todos os âmbitos 

sociais, as quais foram evidenciadas no último ano em decorrência da pandemia do 

coronavírus e, na educação, não foi diferente, o formato de ensino mudou com a 

implementação do ensino remoto. Diante disso, surge a necessidade de desenvolver novas 

metodologias com o intuito de aprimorar essa nova modalidade de ensino. Nesse 

pressuposto, o objetivo dessa pesquisa é a aplicação de metodologias ativas associadas às 

ferramentas digitais para a construção de recursos didáticos digitais pelos próprios alunos, a 

fim de acompanhar, observar e avaliar a participação e o desempenho destes, no 

desenvolvimento de atividades planejadas para o ensino remoto. Foi realizada uma 

abordagem qualitativa, utilizando como técnicas de coleta de dados: questionário e 

entrevista, além das observações e acompanhamento das aulas e do processo de construção 

dos recursos didáticos pelos alunos. Os resultados mostram que a utilização de metodologias 

ativas e dos recursos digitais contribui de forma significativa e facilitam o desenvolvimento 

da aprendizagem na disciplina de Matemática. 

 

Palavras-chave: Metodologias Ativas. Recursos Digitais. Ensino Remoto. Matemática.  

 

ABSTRACT 

The world is increasingly computerized, causing changes in all social spheres, which were 

evidenced in the last year as a result of the coronavirus pandemic and, in education, it was 

no different, the teaching format changed with the implementation of remote teaching. 

Therefore, there is a need to develop new methodologies in order to improve this new 

teaching modality. In this assumption, the objective of this research is the application of 

active methodologies associated with digital tools for the construction of digital teaching 

resources by the students themselves, in order to monitor, observe and evaluate their 

participation and performance, in the development of activities planned for the remote 

teaching. A qualitative approach was carried out, using as data collection techniques: 

questionnaire and interview, in addition to observations and monitoring of classes and the 

process of construction of teaching resources by students. The results show that the use of 

                                                           
1 Licencianda em Informática, IFRN, fabiana.araujost@gmail.com 
2 Prof. Me., IFRN, kleber.kroll@ifrn.edu.br 
3 Prof.ª Dra., IFRN, pontes.veronica@ifrn.edu.br 
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active methodologies and digital resources contributes significantly and facilitates the 

development of learning in Mathematics. 

Keywords: Active methodologies. Digital Resources. Remote Teaching. Math. 

 

INTRODUÇÃO 

A sociedade encontra-se em constante transformação cuja evolução tem sido cada 

vez maior nas últimas décadas, e a tecnologia tem um papel fundamental nesse avanço. A 

forma de se comunicar, de vivenciar experiências mudou, e a velocidade e o volume de 

informações disponíveis com o acesso facilitado contribuíram para esse novo formato de 

interação. O sujeito receptor dessas informações, inserido nessa nova realidade, transforma-

se diante da necessidade emergente de acompanhar a evolução do seu meio social. 

Mediante essa constante evolução, a educação, que tem como princípio básico a 

formação integral do sujeito de forma a desenvolver seu papel crítico, responsável, capaz de 

viver em sociedade de forma consciente e participativa, necessita de novas abordagens para 

realizar esse papel fundamental na formação dos cidadãos, desenvolvendo novas habilidades 

no decorrer desse processo. As escolas atentas às mudanças buscam sempre o melhor 

caminho para que esse processo de ensino-aprendizagem ocorra de forma a atingir, de fato, 

o principal objetivo que é a aprendizagem do sujeito. 

As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação-TDIC têm sido incorporadas 

no âmbito educacional, a fim de promover novas formas de aprendizagem, com o intuito de 

ajudar o professor no desenvolvimento de novas atividades no decorrer do processo de 

ensino-aprendizagem, utilizando, para isso, diversos recursos digitais disponíveis. 

Grandes mudanças sociais ocorreram no último ano em decorrência da pandemia do 

coronavírus, trazendo incertezas para todos os setores da sociedade. No âmbito educacional, 

não foi diferente: as atividades presenciais foram paralisadas, o que ocasionou a 

implementação do ensino remoto emergencial, uma modalidade de ensino adaptada para a 

necessidade atual. Nesse contexto, emerge a necessidade de abordagens de ensino que 

possibilite a interação constante entre aluno e professor, com o intuito de melhor desenvolver 

o processo de ensino-aprendizagem nesse novo formato de ensino.  

Nesta perspectiva, o objetivo desta pesquisa é propor a construção de recursos 

didáticos digitais por alunos para as aulas remotas da disciplina de Matemática, utilizando 

metodologias ativas. Esta experiência tem o intuito de acompanhar, observar e avaliar a 
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participação e o desempenho dos alunos, no desenvolvimento de atividades planejadas para 

o ensino remoto, promovendo o papel ativo do aluno, mediante orientação e 

acompanhamento do professor. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Durante muito tempo, a escola, o ensino e o saber eram vistos como algo somente 

mecanicista, tendo como base a abordagem tradicional de ensino, em que o professor era 

detentor do conhecimento e o aluno receptor, e, ao final desse processo, o conteúdo ensinado 

era cobrado por meio de avaliação, objetivando a repetição do conteúdo. Segundo Mizukami 

(1986, p. 14), o ensino tradicional é caracterizado por se preocupar mais com a variedade e 

quantidade de noções/conceitos/informações que com a formação do pensamento reflexivo. 

Essa prática pedagógica não tem contribuição para o desenvolvimento cognitivo do aluno. 

Com a evolução da sociedade, as formas de ensinar e aprender passaram por 

transformações e, com isso, surgiram novas abordagens de ensino. Dentre estas abordagens, 

está a sócio-cultural, amplamente difundida por Paulo Freire, com o intuito de promover a 

educação de forma mais diversificada, ampla e reflexiva, despertando o interesse em 

aprender de forma crítica, por meio do diálogo, trazendo reflexões acerca do contexto social 

e histórico do sujeito, buscando, dessa forma, uma interação entre o conteúdo, o aluno e o 

seu meio social. 

Assumindo o contexto atual em situação de pandemia, no qual a rede de ensino 

precisou se adaptar ao ensino remoto, consideram-se imprescindíveis a dinamicidade e a 

capacidade de se reinventar, de aprender a aprender, no desenvolvimento do processo de 

ensino-aprendizagem. Dessa forma, o professor assume um papel de mediador nesse 

processo, colocando o aluno como sujeito ativo e participativo, desenvolvendo o conteúdo 

de forma dinâmica e interativa, considerando os conhecimentos e experiências dos alunos, 

em conjunto com as novas práticas pedagógicas, a fim de incentivar seu desenvolvimento 

cognitivo com base na aprendizagem significativa. 

Com o uso da tecnologia de forma ampla e diversificada, as formas de comunicação 

e interação em todos os âmbitos sociais mudaram, o que ocasionou mudanças em todo o 

meio social. No âmbito educacional, o perfil do aluno mudou muito, com isso a escola 
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precisou se adaptar a uma nova realidade, buscando novas formas de ensinar. Para isso, as 

metodologias precisaram acompanhar essa nova realidade. 

Para Bastos (2006), metodologias ativas são processos interativos de conhecimento, 

análise, estudos, pesquisas e decisões individuais ou coletivas, com a finalidade de encontrar 

soluções para um problema. No decorrer desse processo, o professor tem papel de facilitador, 

mediador ou orientador dos alunos, com o intuito de promover seu papel ativo, despertar um 

sujeito analítico, capaz de encontrar variadas soluções para os problemas colocados em sala, 

levando em consideração o meio em que está inserido. 

Existem diferentes tipos de metodologias ativas que podem ser utilizadas no ensino, 

cada uma delas possibilita desenvolver habilidades e aplicá-las entre os alunos. Dentre elas, 

algumas amplamente difundidas são: Gamificação, Rotação por estações de aprendizagem, 

Cultura Maker, Storytelling, Aprendizagem baseada em projetos, Aprendizagem baseada em 

problemas, Aprendizagem entre pares e Sala de aula invertida. No desenvolvimento dessa 

pesquisa, o modelo utilizado foi de sala de aula invertida e a cultura Maker. 

Assim, entende-se que por meio das metodologias ativas e tendo o aluno como 

protagonista do processo, buscam-se novas formas do aprender fazendo, relacionado à 

realidade do aluno, em seu meio de convívio. Para que isso ocorra, o professor necessita ter 

um olhar mais crítico e reflexivo, assumindo o papel de facilitador e mediador, capaz de 

aplicar as novas metodologias de ensino articuladas ao uso das tecnologias disponíveis. 

A sociedade encontra-se altamente conectada, em um sentido amplo, todos os setores 

necessitam do uso das TDIC para se comunicar, seja o comércio, a indústria, bancos, 

instituições de ensino, entre outros. Com o avanço das tecnologias, o acesso a informações 

e recursos digitais ficou cada vez mais rápido. Esses avanços impactam diretamente nas 

demandas sociais, seja na forma de trabalhar, de se relacionar, de aprender e ensinar. 

Na educação, as TDIC surgem como forma de promover novas práticas docentes, 

muda sua forma, surgem novas estratégias, maneiras diferentes de aprender e ensinar, 

utilizando de meios tecnológicos e variados recursos digitais para diversificar esse processo, 

como vídeos, jogos, ambientes virtuais de aprendizagem, software, entre outros. Inserir as 

TDIC no processo de ensino amplia as possibilidades de atuação dos professores e alunos 

nesse processo, trazendo por meio da troca de experiências, discussões e atuações no 
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desenvolvimento do senso crítico, buscando sempre promover novas abordagens e métodos, 

para facilitar, ampliar e diversificar as formas de aprendizagem. 

No ensino da Matemática, Maia e Barreto (2016, p. 3) falam que, “ao utilizar 

tecnologias digitais, cria-se a oportunidade de os alunos, no processo de ensino, elaborarem 

conceitos matemáticos, trazendo ganhos para o trabalho docente e aprendizagem do aluno”.  

Incorporar as TDIC no ensino da matemática ressalta a necessidade da apropriação efetiva 

do uso desses meios tecnológicos pelos professores, com a devida capacitação para 

desenvolver as atividades que relacionam as tecnologias digitais ao processo de ensino e 

aprendizagem.  

Dessa forma, o uso das tecnologias no ensino da Matemática promove a 

diversificação do aprendizado, potencializando a criação e produção de forma dinâmica, 

fazendo com que o aluno seja capaz de desenvolver seu papel ativo no decorrer desse 

processo.  

Partindo deste princípio, o desenvolvimento da pesquisa na disciplina de Matemática, 

na modalidade de ensino remoto, visa à interação e construção do saber pelos próprios 

alunos, por meio da criação de seus recursos digitais, utilizando as metodologias ativas. Por 

meio dessa abordagem, o aluno atribui sentido e constrói significado entre o conhecimento 

e sua utilização na prática. 

 

METODOLOGIA  

A pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte, IFRN campus Ipanguaçu, em uma turma do 1° ano do curso técnico 

integrado em Informática, no turno matutino, na disciplina de Matemática. A turma é 

composta por 43 alunos.  

Para a elaboração deste trabalho, foram utilizados métodos de caráter qualitativo e 

de pesquisa-ação. A pesquisa qualitativa para Marconi & Lakatos (2008, p. 269) preocupa-

se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do 

comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, 

atitudes e tendências de comportamento. Gil (2008) caracteriza a pesquisa-ação pelo 

envolvimento dos pesquisadores e dos pesquisados no processo de pesquisa. Dessa forma o 
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pesquisador desenvolve o conhecimento e a compreensão de forma participativa. A seguir 

serão apresentadas de forma detalhada as etapas de realização da pesquisa. 

Primeiramente, foi realizado um estudo bibliográfico para fundamentar a pesquisa, 

com os pontos mais relevantes em relação ao tema abordado, a partir de consultas a livros, 

teses, artigos, trabalhos, documentos oficiais, entre outros. O estudo bibliográfico, segundo 

Gil (2002) é desenvolvido com base em material já elaborado, constituído principalmente 

por livros e artigos científicos, propiciando a análise de um tema sob novo enfoque ou 

abordagem.  Para Marconi e Lakatos (2003), a finalidade da pesquisa bibliográfica é colocar 

o pesquisador em contato direto com tudo que já foi escrito e dito sobre determinado tema. 

Para estruturar as metodologias das etapas seguintes, foi realizado ainda, um estudo das 

principais ferramentas digitais que foram propostas para utilização durante a realização da 

pesquisa. 

Na etapa de acompanhamento, foi criada previamente, uma sala de aula virtual no 

ambiente de aprendizagem Google Sala de Aula, utilizada para o acompanhamento remoto 

da turma durante a realização da pesquisa. A escolha desse ambiente de aprendizagem se 

deu pela familiaridade da turma com o recurso, já trabalhado em outros momentos. A etapa 

divide-se em dois momentos: a) conhecer a turma e b) acompanhar a turma durante a 

realização da pesquisa. 

No primeiro momento, foi realizado o contato inicial com a turma de forma online, 

utilizando a plataforma de videoconferência Google Meet, que atualmente é o meio utilizado 

pelo campus para aplicação das aulas remotas. Esse primeiro contato teve a intenção de 

conhecer os alunos e explicar a proposta da pesquisa, que tem como objetivo a criação de 

recursos didáticos digitais, utilizando ferramentas tecnológicas e mediada por metodologias 

ativas. 

No segundo momento, a turma foi dividida em oito grupos. O conteúdo abordado na 

aplicação da pesquisa segue o proposto pela ementa da disciplina, tratando-se de “Função”, 

o qual foi dividido em quatro subtemas que foram trabalhados pelos oitos grupos formados, 

de forma que, cada tema foi explorado por dois grupos, conforme mostra o Quadro 1. 

Quadro 1: Divisão dos grupos por tema. 

TEMAS GRUPOS 
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Conceituação e classificação de função Grupos 1 e 2 

Representação de funções Grupos 3 e 4 

Função inversa Grupos 5 e 6 

Função composta Grupos 7 e 8 

Fonte: Própria (2022). 

Utilizando a metodologia ativa Sala de Aula Invertida, foi disponibilizado na sala de 

aula virtual material referente a cada subtema abordado. Dessa forma, os alunos estudaram 

o conteúdo fora da sala de aula, com auxílio dos recursos disponíveis. A professora 

disponibilizou ainda um espaço para tirar dúvidas que pudessem surgir. Posteriormente 

foram apresentadas diversas opções de ferramentas digitais que poderiam ser utilizadas pelos 

alunos na criação dos seus recursos didáticos e disponibilizado um espaço para tirar dúvidas 

sobre o manuseio das referidas ferramentas. 

Por conseguinte, utilizou-se a metodologia ativa cultura maker, na qual, os alunos, 

familiarizados com as ferramentas, testaram opções de recursos que poderiam se adequar da 

melhor forma ao conteúdo estudado. Por fim, eles produziram os recursos, levando em 

consideração a proximidade e a facilidade de acesso e manuseio das ferramentas, bem como 

a forma de abordagem do conteúdo.  

A aplicação foi realizada em mais de um encontro para finalizar as apresentações. O 

primeiro encontro foi realizado no dia 01 de dezembro 2021 e o segundo encontro, em 08 de 

dezembro de 2021. 

Todos os grupos apresentaram os recursos produzidos. O tempo de apresentação para 

cada grupo foi estipulado em 15 minutos, e 5 minutos para a professora fazer a autoavaliação 

de cada integrante do grupo. Nesse momento, os alunos falaram sobre o aprendizado e as 

dificuldades encontradas durante o projeto. Cada grupo produziu seus recursos digitais 

conforme familiaridade com a ferramenta e melhor adaptação com o conteúdo abordado. No 

Quadro 2, constam os recursos produzidos por cada grupo, bem como as ferramentas 

utilizadas. 

Quadro 2: Produção dos recursos digitais. 

GRUPOS RECURSOS PRODUZIDOS FERRAMENTAS UTILIZADAS 

Grupo 1 Vídeo e Quiz interativo 
Gravador de tela Google Meet e 

Kahoot 

Grupo 2 Slides e Quiz interativo Powerpoint e Kahoot 
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Grupo 3 Tela interativa e Quiz Jamboard e Kahoot 

Grupo 4 Animação Renderforest 

Grupo 5 Slides, Tela interativa e Quiz interativo Powerpoint, Jamboard e Kahoot 

Grupo 6 Animação e Quiz interativo Powtoon e Kahoot 

Grupo 7 Animação Animaker 

Grupo 8 Quiz interativo Quizur 
Fonte: Própria (2022). 

Por fim, na etapa de avaliação, foram elaborados e aplicados os instrumentos de 

coleta de dados para avaliar a pesquisa, a partir da visão dos discentes e da docente da 

disciplina, utilizando questionário e entrevista. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

O questionário foi realizado com os alunos, com o intuito de conhecer e compreender 

as dificuldades apresentadas por eles ao longo da construção dos recursos didáticos, bem 

como sua perspectiva sobre a forma de aprendizagem da maneira que foi proposta.  

O questionário foi disponibilizado para todos os 43 alunos no Google Sala de Aula, 

o qual teve um total de 27 respondentes. Dez alunos não responderam o questionário e 6 

alunos não participaram ativamente da pesquisa.  

Todos os alunos informaram que aprenderam o conteúdo com o método proposto. 

Ao serem indagados sobre ter dificuldades durante o aprendizado do conteúdo, 15 (55,6%) 

alunos responderam que não tiveram dificuldades, 9 (33,3%) alunos responderam que 

tiveram dificuldades e 3 (11,1%) alunos responderam que tiveram muita dificuldade. 

Sobre as principais dificuldades encontradas no aprendizado do conteúdo, utilizando 

a metodologia de ensino proposta, os alunos elencaram: aprender o conteúdo inicialmente 

por vídeo aula; a novidade de uma metodologia pouco utilizada; ter que explicar o conteúdo 

para os colegas e dificuldade em organizar o tempo fora da sala de aula.  

Em relação aos pontos positivos sobre a experiência, os alunos responderam que ao 

utilizar uma nova metodologia, a aula fica mais dinâmica, tem a possibilidade de aprender 

de novas formas, e o fato de que eles tiveram que buscar o aprender fazendo, demostrando 

assim, dedicação para desenvolver o aprendizado.  

Quando perguntados se a utilização dos recursos digitais contribuiu para a fixação 

do conteúdo, e facilitou o aprendizado no ensino da matemática, todos os alunos 
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responderam que sim, a utilização dos recursos digitais contribuiu de forma positiva no 

decorrer do processo.  

Ao perguntar sobre a contribuição do aluno em seu papel ativo, do aprender fazendo, 

para o aprendizado do conteúdo na disciplina de Matemática, 26 (96,3%) alunos 

responderam que sua participação de forma ativa contribui para sua aprendizagem no 

decorrer da aula e 1 (3,7%) aluno respondeu negativamente. 

Quando questionados sobre as dificuldades encontradas na construção dos recursos 

didáticos digitais, 18 (66,6%) alunos responderam que não tiveram dificuldade, 7 (26%) 

alunos responderam que tiveram dificuldade razoável e 2 (7,4%) alunos responderam que 

tiveram muita dificuldade na construção do recurso. 

De acordo com as respostas dos alunos sobre as dificuldades encontradas na 

construção dos recursos didáticos digitais, o Aluno1 informou que “como ainda não tenho 

experiência em criar recursos, familiarizar com eles foi um desafio”. Já o Aluno2 respondeu 

que “ter aparelhos e conexões adequadas foi uma dificuldade”. O Aluno3 disse “não senti 

dificuldade, foi bem tranquilo” e o Aluno4, “não vi muita dificuldade, depois de conhecer a 

ferramenta, é fácil”.  

Na última pergunta do questionário, foi colocado para que os alunos relatassem suas 

experiências no decorrer da realização dos trabalhos, as principais dificuldades encontradas, 

a opinião sobre a metodologia utilizada, além de sua experiência no desenvolvimento dos 

recursos. Nesse sentido, o Aluno10 respondeu “foi bom aprender de forma mais dinâmica o 

conteúdo, de forma mais prática, apesar das dificuldades, aprender com os recursos digitais 

nos ajudar a fixar melhor o conteúdo e não fica uma aula tediosa”. O Aluno11 descreveu 

como “algo muito produtivo, os professores deveriam utilizar mais essa tática, super 

aprovado”. O Aluno12 respondeu “gostei da experiência, acho que se aprende mais quando 

você explica para outra pessoa, além da interação”. 

Com base nas respostas dos alunos, destacam-se as perspectivas em desenvolver uma 

aprendizagem dinâmica, interativa e que protagoniza o papel ativo do aluno, promovendo 

possibilidades para um melhor desempenho na construção do conhecimento na disciplina de 

Matemática, utilizando metodologias ativas associadas aos recursos didáticos digitais. 
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A entrevista foi realizada com a docente da disciplina, com o objetivo de obter sua 

perspectiva sobre o desempenho dos alunos no desenvolvimento dos recursos digitais, além 

de averiguar como a utilização das metodologias ativas em conjunto com os recursos digitais 

facilitou a aprendizagem na disciplina de Matemática, no formato de ensino remoto. 

A professora falou que conhecia a metodologia e que já utilizara em outros 

momentos, mas que não tinha desenvolvido ainda da maneira que foi proposta, de forma que 

o aluno teve total autonomia para desenvolver as atividades e aprender o conteúdo, além da 

variedade de recursos trabalhados, destacando a importância do desenvolvimento desse tipo 

de metodologia no ensino remoto.  

Ao ser questionada se a utilização de metodologias ativas e dos recursos digitais 

facilitam a relação teoria e prática no ensino remoto da Matemática, a professora respondeu 

positivamente e que, por meio das metodologias ativas e os recursos digitais, é possível 

desenvolver bem mais a autonomia do aluno, de forma que ele aprende fazendo. Destacou a 

importância de um direcionamento no que diz respeito ao acesso ao conteúdo abordado e de 

quais formas os recursos poderão ser utilizados. A professora ressalta que, tratando-se do 

ensino de Matemática e por possuir uma linguagem própria, existe uma dificuldade maior 

na leitura e, consequentemente, no desenvolvimento da autonomia do aluno em compreender 

o conteúdo, o que não impede o desenvolvimento dessa forma de metodologia no ensino da 

Matemática, gerando desafios e possibilidades na construção da aprendizagem. 

Sobre o conteúdo estudado ter sido bem fixado pelos alunos, a professora informou 

que uma boa parte do conteúdo foi fixado pelos alunos, mas que os alunos precisariam de 

mais tempo para amadurecer essa forma de aprendizado e o conteúdo estudado. Tratando-se 

de ensino remoto, surgem algumas dificuldades nesse sentido, em virtude do curto tempo 

para desenvolver as atividades da disciplina. 

A professora estabelece como pontos positivos a criatividade desenvolvida pelos 

alunos no decorrer das atividades, na produção dos seus recursos, buscando incorporar o 

assunto estudado e as tecnologias.  

Além disso, a professora destaca a autonomia desenvolvida pelos alunos, de aprender 

a aprender, colocando-os como sujeitos ativos no processo de ensino-aprendizagem e, com 

isso, desenvolver possibilidades para uma aprendizagem significativa, resultando em ganhos 
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não só no ensino da Matemática, mas também em outras disciplinas. Outro ponto positivo é 

o trabalho em grupo, que possibilita uma interação com os outros alunos e, 

consequentemente, uma melhoria nas relações pessoais.  

Em relação aos pontos negativos, a professora aponta as dificuldades encontradas no 

ensino remoto, como reunir os grupos a distância e o curto tempo para desenvolver as 

atividades e conteúdo, além da dificuldade do aluno em desenvolver a autonomia na 

disciplina de Matemática, devido a uma linguagem mais específica. 

Evidências destacadas pela professora coloca-nos a refletir sobre a necessidade e uso 

de um planejamento flexível que possibilite mudanças ao longo do processo de ensino, assim 

como, as reflexões em torno das dificuldades dos alunos advindas de um processo de 

aprendizagem tradicional utilizada, ao longo dos anos, nas salas de aula. Mudar para algo 

mais amplo, atual e participativo, requer esforço, compreensão e uma mudança nas 

construções e abordagens que trazemos ao longo dos anos de ensino. 

 

CONCLUSÕES 

O desenvolvimento do presente estudo buscou mostrar que a utilização de 

metodologias ativas associadas aos recursos digitais contribui e facilita o aprendizado na 

disciplina de Matemática, no formato de ensino remoto. Ao se utilizar essa metodologia, 

surgem possibilidades para desenvolver uma aprendizagem significativa para o aluno, 

buscando sempre enfatizar seu papel ativo, do aprender fazendo no decorrer desse processo, 

o qual foi evidenciado neste trabalho pela produção dos recursos digitais pelos próprios 

alunos. Dessa forma, o aluno consegue desenvolver mais sua autonomia, criatividade e 

criticidade, despertando o interesse em aprender, o que possibilita uma efetividade na 

construção do conhecimento e, além disso, possibilita a inclusão dos alunos às ferramentas 

tecnológicas. 

No decorrer da aplicação, as dificuldades surgiram no desenvolvimento da 

autonomia dos alunos em aprender o conteúdo proposto e de relacionar as ferramentas 

digitais apresentadas a esse conteúdo na construção de seus próprios recursos digitais. 

Dessa forma, para desenvolver metodologias ativas no ensino remoto de forma a 

proporcionar melhores experiências para todos os envolvidos, é necessária a adequação do 
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tempo disposto para desenvolver o conteúdo da disciplina, visto que a principal dificuldade 

encontrada pelos alunos foi o curto tempo para o desenvolvimento de sua autonomia em 

aprender os conteúdos. Contudo, as metodologias ativas e os recursos digitais acrescentam 

positivamente no processo de ensino-aprendizagem, podendo ter sua utilização amplamente 

difundida no meio acadêmico. 
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RESUMO 

A disciplina de química é vista pelos alunos do ensino médio como entediante e difícil. 

Portanto, o ensino de química deve ensinar e despertar o interesse dos alunos pelo aprendizado. 

Nesse sentido, esta pesquisa apresenta o ensino-aprendizagem de química por meio de oficinas 

para alunos do último ano do ensino médio. A pesquisa trouxe como objetivo analisar as 

metodologias de ensino de química por meio de oficinas. E especificamente buscamos motivar 

os alunos a aprender e verificar os fatores que os levam ao desinteresse pela disciplina. Isso foi 

feito por meio de uma contextualização do conteúdo Funções Orgânicas, seguido de uma 

oficina temática sobre plantas medicinais. Participaram 42 alunos devidamente matriculados no 

terceiro ano do ensino médio de uma escola pública do município de Tefé, interior do estado 

do Amazonas. A pesquisa foi desenvolvida em dois momentos pedagógicos: organização e 

aplicação do conhecimento. Usamos dois questionários como ferramenta para coleta de dados. 

Por meio da análise qualitativa e quantitativa dos resultados, observamos que a sequência 

didática proposta apresentou-se como uma boa ferramenta pedagógica. Os alunos mudaram de 

ideia sobre a disciplina de química, eles demonstraram interesse em aprender e participar das 

aulas. Deste modo, concluímos que a metodologia utilizada valorizou os conhecimentos prévios 

dos alunos, facilitando a contextualização do conteúdo para o ensino de Química. E que a 

valorização das vivências dos alunos despertou o interesse pela disciplina, proporcionando uma 

aprendizagem mais significativa. 

Palavras-chave: Ensino de Química. Oficinas temáticas. Plantas medicinais. 

 

ABSTRACT 

The chemistry discipline is seen by high school students as being boring and difficult. 

Therefore, the teaching of chemistry should both teach and arouse students' interest in learning. 

In this sense, this research presents the teaching-learning of chemistry through workshops for 

high school final year students. The research aims to analyze the methodologies for teaching 

chemistry through workshops. It seeks to motivate students to learn, and to verify the factors 

that lead students to disinterest in the discipline. This was done through a contextualization of 

the content Organic Functions, followed by a thematic workshop on medicinal plants. Forty-

two students duly enrolled in the third year of high school in a public school in the municipality 

of Tefé-Amazonas participated. The research was developed in two pedagogical moments: 
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2 Doutor em Ciências da Educação,Universidade de San Lorenzo - UNISAL, jacypessoa@gmail.com 
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409

mailto:fabianne.furtado@seducam.pro.br
mailto:jacypessoa@gmail.com
mailto:edilene.ferreira.silva@seducam.pro.br


III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

 

 

  [2]      

 

FURTADO, et al. (2022) 

knowledge organization and knowledge application. We use two questionnaires as data 

collection tools. Through the qualitative and quantitative analysis of the results, we observed 

that the proposed didactic sequence presented itself as a good pedagogical tool. Students 

changed their minds about the chemistry subject. They showed interest in learning and 

participating in classes. We conclude that the methodology used valued the students' prior 

knowledge, facilitating the contextualization of the content for teaching Chemistry. The 

appreciation of the students' experiences aroused their interest in the discipline, providing a 

more meaningful learning. 

Keywords: Teaching Chemistry; Thematic workshops. Medicinal plants. 

 

INTRODUÇÃO 

A presente investigação traz como temática o ensino de química no ensino médio. O 

estudo foi realizado para demostrarmos, discutir e talvez solucionar fatores que levam alguns 

alunos a não obterem interesse na disciplina de química, logo resultando na reprovação da 

disciplina. Para isso será usado oficinas temáticas para aflorar o interesse dos alunos na 

disciplina de química.  

O interesse principal, em abordar este tema é sobretudo o de conhecer a realidade dessa 

demanda para assim, pesquisar e compreender como o aluno visualiza e relaciona a ciência 

Química no seu cotidiano de forma positiva ou negativa. Procuramos também, identificar se 

esse aluno foi capaz de relacionar teoria e prática, ou seja, se este conseguiu pôr em prática 

conhecimentos adquiridos em sala de aula e utilizá-los para facilitar a sua convivência diária 

ou até mesmo na sua vida monetária.  

Tendo em vista que a química é uma ciência quase que puramente abstrata é necessário 

que o aluno adquira e desenvolva uma Alfabetização Cientifica (AC) no Ensino Fundamental, 

no entanto, percebemos que esse processo ocorre de maneira extremamente limitada, fazendo 

com que os alunos levem para o ensino médio uma série de dúvidas e dificuldades para o seu 

desenvolvimento no ensino médio, em especial na área de Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias.  

Neste contexto, ações que tendem a sanar a tais limitações são necessárias. O uso 

metodológico de oficinas possibilitou a inserção e valorização do conhecimento de mundo que 

o aluno possui e desenvolve em sua vida cotidiana, para o do contexto do estudante em sala de 

aula, promovendo dessa forma uma aprendizagem significativa, que possibilitou o 

desenvolvimento de competências e habilidades e principalmente, permitiu que os discentes 

apurassem seu senso crítico para a tomada de decisões, seja dentro ou fora da sala de aula.  
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Desse modo, por meio da análise qualitativa e quantitativa dos resultados, observamos 

que a sequência didática proposta apresentou-se como uma boa ferramenta pedagógica. Os 

alunos mudaram de ideia sobre a disciplina de química, eles demonstraram interesse em 

aprender e participar das aulas. Deste modo, concluímos que a metodologia utilizada valorizou 

os conhecimentos prévios dos alunos, facilitando a contextualização do conteúdo para o ensino 

de Química. E que a valorização das vivências dos alunos despertou o interesse pela disciplina, 

proporcionando uma aprendizagem mais significativa. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Dentros dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs no trocante do ensino da 

química do Ensino Médio fica em evidência que as ciências que compõem a área têm em 

comum do campo da investigação sobre a natureza e o desenvolvimento tecnológico, e é com 

ela que a escola trabalha a gestão democratica no sentido de compartilhae e articular a 

linguagens que compõem cada curriculo e cultura científica, estabelecendo medições capazes 

de produzir o conhecimento escolar, na inter-relação dinâmica de conceitos do cotidiano e 

científico diversificado dentro dos paramentos, que incluimos o universo cultural da Ciência 

voltada para ensino da química. 

Vale ressaltar que as Orientações Curriculares Nacionais, o ensino de química 

transformou-se em preocupação premente nos últimos anos, tendo em vista que hoje além das 

dificuldades apresentadas pelos alunos em aprender química, muitos não sabem o motivo pelo 

qual estudam esta disciplina, visto que nem sempre esse conhecimento é transmitido de maneira 

que o aluno possa entender a sua importância. (PAZ et. al 2011). 

Considerando que o objetivo da Química compreende a natureza, e os experimentos 

propiciam ao aluno uma compreensão mais científica das transformações que nela ocorrem, sua 

relevância para a sociedade é inquestionável. Contudo, pesquisas (ANDRADE; SANTOS, 

2008; MARCONDES, 2008; MELLO; SANTOS, 2012; MALDANER; PIEDADE, 2005) têm 

mostrado que o ensino de Química geralmente vem sendo estruturado em torno de atividades 

que levam à memorização de informações, fórmulas e conhecimentos que limitam o 

aprendizado dos alunos e contribuem para a desmotivação em aprender e estudar química. 

Para salientar que na maioria das escolas publicas e privadas tem-se dado maior ênfase 

à transmissão de conteúdos dentro do ensino tradicional e à memorização de fatos, símbolos, 

nomes, fórmulas, deixando a contextualização e a construção do conhecimento científico de 
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fora da experiências dos alunos e a desvinculação entre o conhecimento químico e o cotidiano. 

Essa prática tem influenciado negativamente na aprendizagem dos alunos, uma vez que não 

conseguem perceber a relação entre aquilo que estuda na sala de aula, a natureza e a sua própria 

vida (MIRANDA; COSTA, 2007). 

O aluno precisa ser dotado de uma capacidade de abstração, isso lhe permite a 

elaboração da estrutura do conhecimento de química, já que, o conteúdo ministrado nessa 

disciplina necessita de uma prática experimental para sua melhor compreensão e os alunos não 

dispõem dessa prática (SOUSA, et. al. 2010). 

Sobre a capacidade de abstração necessária para melhor aprendizado, Torriceli (2007) 

lembra:  

Quando o jovem chega ao ensino médio deveria ter desenvolvido a capacidade 

de abstração necessária para não precisar manipular continuamente objetos 

concretos, o que consome um tempo maior e pode particularizar os resultados 

e as conclusões. É nesse ponto de capacidade de abstração que o jovem estaria 

apto a elaborar sua estrutura de conhecimento em Química, relacionando-os 

entre si de forma a facilitar a sua ancoragem (para não dizer memorização 

lógica e inteligente) e a integração de conhecimento que possam ser 

adquiridos mais tarde (p. 35). 

Assim, verifica-se a necessidade de falar em educação química, priorizando o processo 

ensino-aprendizagem de forma contextualizada, ligando o ensino aos acontecimentos do 

cotidiano do aluno, para que estes possam perceber a importância socioeconômica da química, 

numa sociedade avançada, no sentido tecnológico (TREVISAN; MARTINS, 2006). 

Desse modo, pode-se afirmar que uma oficina pedagógica provê uma interação mais 

significativa entre os participantes e o objeto de estudo. Para Valle e Arriada (2012), as oficinas 

pedagógicas proporcionam a construção do conhecimento por meio da relação ação-reflexão-

ação, fazendo o aluno vivenciar experiências mais concretas e significativas baseadas no sentir, 

pensar e agir.  

Para Moita e Andrade (2006), as oficinas pedagógicas são capazes de promover a 

articulação entre diferentes níveis de ensino e diferentes níveis de saberes, sendo assim, essa 

atividade serve como meio de formação continuada de educadores e como base para a 

construção criativa e coletiva do conhecimento de alunos. Fato esse, que é afirmado pelas ideias 

de Souza e Gouvêa (2006), onde destacam que a oficina também serve como um meio de 

contribuição para a formação continuada de professores, por se tratar de uma atividade de curta 

duração que a longo prazo age como meio de formação contínua. 

Há diversas estratégias que um professor pode explorar e consequentemente adotar para 
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que haja um processo de ensino mais dinamizado, podemos citar, por exemplo, a utilização de 

recursos didáticos, o uso de espaços não formais e até mesmo formas alternativas de avaliação, 

entretanto, para que uma estratégia possa vir a ser eficiente, o professor deve ter clareza de onde 

ele pretende chegar com ela (ANASTASIOU; ALVES, 2004).  

 

METODOLOGIA  

A pesquisa se desenvolveu de forma qualitativa e quantitativa, porém destacou-se uma 

abordagem qualitativa uma vez que foi necessário conhecer a realidade dos alunos. É uma 

proposta metodológica baseada no diálogo a respeito do conhecimento prévio dos alunos visto 

que possibilitam a contextualização e a interdisciplinaridade. 

A temática “Plantas Medicinais” engloba uma questão social e cultural da comunidade 

local, pois são conhecimentos populares adquiridos de geração em geração nas quais muitas 

pessoas utilizam para o tratamento de enfermidades. A pesquisa teve como publico alvo alunos 

do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Frei André da Costa no município de Tefé 

no Amazonas. 

A pesquisa iniciou com o recurso metodológico aplicação de questionário que indagou 

questões relacionadas ao Ensino aprendizagem de química, interesse dos mesmos pela 

disciplina e a questões socioeconómico dos alunos.  

Depois começamos a abordagem teórica em sala de aula do Conteúdo Funções 

Orgânica, Esta abordagem primeiramente iniciou-se com os alunos expondo exemplos 

deplantas medicinais atraves de um seminario, depois a professora contextualizou com o objeto 

de conhecimento Funções Orgânico. Após a abordagem teórica foi realizado a “Oficina Plantas 

Medicinais”, aonde se chegou à produção de medicamentos naturais do tipo chá, infusões, sucos 

detox e xaropes para tratamento de doenças de menor gravidade como tosse, cólicas, azias e 

enjoos estômacais.   

Quando se trata de oficinas de ensino, esta se destaca por contemplar uma temática 

relacionada ao cotidiano dos estudantes. Desde os primórdios que o uso de plantas é usado para 

combater os mais variados tipos de enfermidades e este tipo de conhecimento é muito comum 

na região amazónica, geralmente passado de geração em geração saberes este adquiridos dos 

índios os primeiros habitantes da região. Para saber se a aprendizagem foi satisfatória aplicou-

se um novo questionário aos alunos, a ultima atividade foi à produção de uma orta medicinal 

na escola. Após a análise dos questionários, os dados foram organizados e tabulados para as 
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discussões. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Os participantes da pesquisa apresentam uma faixa etária entre 16 e 19 anos. Foram 

escolhidos 42 alunos, sendo 21 homens e 21 mulheres que se enquadravam nos critérios da 

pesquisa. Na sua maioria são aqueles que apresentam dificuldades na aprendizagem de química, 

dificultardes estas que levaram os alunos a reprovação no primeiro semestre. Outros alunos 

participantes são que apresentaram interesse na temática da pesquisa e foram voluntários para 

participar da pesquisa. 

No perfil socioeconômico dos mesmos pode-se constatar que 50% moram com pai e 

mãe, possuindo uma família aparentemente estruturada. 85% dos alunos possuem algum 

familiar que trabalha formalmente ou informal, com uma renda familiar mensal entre R$ 1.220 

e R$ 4.100 reais, onde dependendo da quantidade de pessoas que habitam uma única casa pode 

ser insuficiente para manter um sustento básico de qualidade, tendo em vista que um dos pontos 

negativos que a Pandemia COVID-19 proporcionou foi o aumento dos preços principalmente 

no setor alimentício. 

 No ponto escolaridade dos pais verifica-se que está bem diversificado, onde 28,5% dos 

pais e 50% das mães possuem o Ensino Médio Completo, e que apenas 9,5% dos pais e 7,1% 

das mães possuem Nível superior completo, ou seja, a minoria dos pais possui uma formação 

acadêmica. Isso se deve ao fato de muitos terem que abandonar os seus estudos para priorizar 

o sustento dos seus filhos, muitas vezes trabalhando em roças na agricultura familiar, como 

domestica ou autônomos, deixando a possibilidade de voltar aos estudos se tornar inviável. 

Atravez destes resultados a pesquisadora pode escolher melhor as metodologias seguintes na 

realização e finalização da pesquisa cientifica. 

Quando abordado o ensino aprendizagem de química 76,10% dos alunos declararam 

gostar de química, porem não a entendem, pois tem dificuldades em entender as regras e 

calculos envolvidos deixando evidente que a falta de conhecimentos básicos por parte dos 

alunos. Apesar destas dificuldades 54,70% dos alunos declararam que conseguem relacionar a 

química com seu cotidiano, mas constatou-se que estes conseguem relacionar somente o 

conceito de átomo, as regras e teorias não. E quando questionados sobre a Oficina sobre Plantas 

Medicinais os mesmos demonstraram interrese em participar, pois revelaram que fazem uso de 

medicamentos caseiros, porem não sabem prepara demstrando que consomem mais quem 
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produz geralmente é um familiar mais velho. 

Oficina Plantas Medicinais 

1° Momento: Organização do Conhecimento 

Primeiramente em sala de aula foi realizada a fundamentação teórica do conteúdo 

funções orgânica, ou seja, foi realizada uma contextualização do conteúdo com o cotidiano dos 

alunos. A contextualização foi realizada nos períodos regulares de aula da turma de 3° ano do 

ensino médio, onde foram abordados alguns tópicos necessários para o entendimento da 

composição química das plantas medicinais. Como moléculas orgânicas (vitaminas e sais 

minerais) relacionando-as com suas funções orgânicas respectivas. A contextualização foi 

realizada através de um roteiro apresentado em slides para os alunos com o objetivo de auxilia-

los no entendimento do conteúdo. Após a explanação e exposição dos slides os alunos 

responderam junto com o professor exercícios comentados, onde teriam que classificar a 

molécula de acordo com a função orgânica pertencente conforme o que foi exposto na aula. 

Conseguinte os alunos apresentaram amostras de plantas medicinais (as amostras poderiam ser 

apresentadas mudas, cascas, raiz ou folhas) além de explicarem para que enfermidade aquela 

planta serviria e como era preparado o medicamento a partir da planta.   

Através desta etapa foi possível verificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o 

tema, pois muitos alunos antes da apresentação já comentavam o nome de algumas plantas 

medicinais e para que serviria, os alunos também levaram em consideração os conhecimentos 

populares obtidos em casa no meio familiar com os pais e avós. Nesta etapa também se pode 

fazer a identificação das plantas utilizadas na oficina temática, onde foi produzido, sabonete 

medicinal, bala de mangarataia, garrafada e a horta. 

2° Momento: Aplicação do conhecimento. 

Neste momento foi a realização da atividade Oficina Plantas Medicinais onde parte foi 

realizada no laboratório de ciências e parte na cozinha da escola, pois foi necessário o uso de 

fogão e panelões. Os alunos utilizando materia primima regional produziram: sabonete 

medicinal utilizado para tratar coceiras na pele a base de folhas de boldo, arruda e cascas de 

aroeira, garrafada saúde da mulher utilizada para tratar miomas uterinos, colicas mesntruais e 

amenorreia a base de uixi amarelo e unha de gato e balas de mangaratais que auxiliam na 

rouquidão e imunidade a base gengibres, açúcar, suco de limão e mel. Essa oficina foi 

desenvolvida durante os períodos de aula da turma e foram investidas três horas/aula para a sua 
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realização, totalizando dois dias diferentes de intervenção. E todo material produzido foi divido 

entre os alunos participantes da pesquisa.  

Ao final de toda sequencia didática aplicou-se um segundo questionário para verificar o 

entendimento dos alunos em relação ao conteúdo ministrado e a oficina proposta, onde os 

alunos expuseram suas opiniões sobre a metodologia utilizada e constatou-se que os mesmos 

acharam interessantes e relevantes a metodologia, pois conseguiram relacionar o conteúdo com 

seu cotidiano e entender as regras de identificação das funções orgânicas. Além que todos os 

alunos declararem que colocariam em pratica o que foi aprendido na oficina em suas casas. 

CONCLUSÕES 

Quando se iniciou o trabalho de pesquisa constatou-se que o ensino de química, ainda 

tem gerado entre os estudantes uma sensação de desconforto em função das dificuldades de 

aprendizagem existentes no processo de aprendizagem, pois tal ensino segue ainda de maneira 

tradicional, de forma descontextualizada gerando nos alunos um grande desinteresse pela 

matéria, bem como dificuldades de aprender e de relacionar o conteúdo estudado ao cotidiano, 

mesmo à química estando presente na realidade.  

Por isso que foi necessária a busca de recursos didáticos que facilitem a compreensão 

do aluno, dessa forma as oficinas práticas pedagogicas e temáticas surgem como uma 

ferramenta facilitadora entre teoria e pratica despertando o interesse dos alunos pela disciplina. 

Além disso, possibilita ao aluno aprender algo que poderá ser utilizado em benefício próprio 

como também melhorando a relação interpessoal entre os discentes e docentes. Além de 

valorizar o saber popular do estudante tornando-o mais crítico para formar suas próprias 

opiniões sobre assuntos de sua vivência.  

A pesquisa confirma também a hipótese da falta de conhecimentos básicos dos alunos 

em química, pois eles precisam adquirir uma Alfabetização Cientifica no Ensino Fundamental, 

mas geralmente são limitadas, pois, nos anos iniciais do ensino fundamental, priorizam-se a 

alfabetização e o ensino da matemática, logo a falta da A.C nos anos inicias podem interferir 

no desenvolvimento do aluno no Ensino médio. 

Por isso a escolha e o desenvolvimento das oficinais foram importantes para o 

desempenho dos alunos, estes demostraram mais interesse em aprender química, o número de 

falta dos alunos diminuiu principalmente nos últimos tempos, pois muitos alunos fugiam da 

escola quando nos últimos tempos seria química e também conseguiram relacionar a teoria que 

foi exposta pelo professor de forma contextualizada, com o seu cotidiano percebendo então que 
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química esta ao nosso redor. 

Diante da metodologia proposta percebeu-se que o trabalho poderia ter sido realizado 

de maneira mais ampla com um número maior de amostragem, tendo em vista que com a 

decorrência da pandemia da COVID-19 muitos alunos não retornaram para as aulas presenciais, 

devido a vários motivos como o financeiro, muitos pais ficaram desempregados, logo o 

estudante teve que ajudar no sustendo da família abandonando os estudos ou mudando de 

horário alguns foram remanejados para o turno noturno, outro motivo foi a falta de estabilidade 

psicológica, pois não se sentiam seguros para voltar as aulas presenciais.  

Outros fatores que dificultaram a pesquisa no ponto de vista do pesquisador foi o 

financeiro e o estrutural, a escola não possui recursos financeiros para custear projetos a serem 

desenvolvidos, portanto o pesquisador teve que custear toda a despesa desta pesquisa a escola 

também não possui estrutura adequada para o desenvolvimento de aulas práticas, apesar de ter 

um laboratório de ciência, este espaço é inadequado e não possui equipamentos e reagentes para 

desenvolver os experimentos.  

Dessa forma, ressaltar as novas metodologias envolvendo o ensino-aprendizagem de 

química são de suma importância para manter o estudante interessado e focado em seus estudos, 

além de mudar os pensamentos que química é uma ciência chata e sem importância. 
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RESUMO 

As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação-TDIC’s estão cada vez mais presentes 

no cotidiano das crianças e jovens, tornando-se importante compreender como esses recursos 

são entendidos e utilizados por educadores. O trabalho realizou uma pesquisa bibliográfica com 

o objetivo de analisar publicações da área educacional acerca do processo de ensino-

aprendizagem em relação a temática tecnologia e educação, os desafios e as possibilidades 

relacionados a essa prática. Na realização da pesquisa foram utilizados trabalhos publicados 

nos Anais da Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação – ANPED de 2009 a 2017 e do XIX ENDIPE – Encontro Nacional de Didática e 

Práticas de Ensino de 2018. Além disso, foram pesquisados autores da área. Os resultados 

revelaram que há um consenso dos autores sobre alguns fatores que interferem nesse processo, 

entre eles Políticas Públicas e formação docente. Observou-se a necessidade de utilizar uma 

pedagogia crítica para discutir com as crianças e os jovens sobre o mundo da tecnologia, 

sobretudo em relação a absorção e disseminação de notícias. Concluiu-se, pela pesquisa 

bibliográfica realizada, que existem várias possibilidades referentes a utilização das TDICs na 

educação, porém existem grandes desafios na sua aplicação nos espaços escolares.  

Palavras-chave: TDIC’s. Pesquisa Bibliográfica. Docência. 

 

ABSTRACT 

Digital Technologies of Information and Communication - DTIC’s are increasingly present in 

the daily lives of children and young people, making it important to understand how these 

resources are understood and used by educators. The work carried out a bibliographic research 

in order to analyze publications in the educational area about the teaching-learning process in 

relation to technology and education, the challenges and the possibilities related to this practice. 

In carrying out the research, works published in the Annals of the Annual Meeting of the 

National Association of Graduate Studies and Research in Education - ANPED from 2009 to 

2017 and of the XIX ENDIPE - National Meeting of Didactics and Teaching Practices of 2018 

were used. In addition, surveyed authors in the field. The results revealed that there is a 

consensus of the authors on some factors that interfere in this process, among them Public 

Policies and teacher training. There was a need to use a critical pedagogy to discuss with 

children and young people about the world of technology, especially in relation to the 

absorption and dissemination of news. It was concluded, through the bibliographic research 
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carried out, that there are several possibilities regarding the use of DTICs in education, but there 

are great challenges in its application in school spaces. 

Keywords: DTIC’s. Bibliographic Research. Teaching. 

INTRODUÇÃO 

 Nas últimas décadas do Século XX se presenciam transformações vertiginosas no 

contexto social, político e, sobretudo, tecnológico. Estes alteraram, principalmente, os meios 

midiáticos e as formas de consumo, trazendo para o indivíduo novas maneiras de pensar e de 

aprender. No decorrer do Século passado, a  sociedade passou pelo uso de diversos meios de 

comunicação e veiculação de informação: do impresso ao rádio, seguidos pela televisão e mais 

recentemente a informática e a internet. 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TDIC’s) permitem o trânsito de 

informações, que podem advir de diferentes meios de comunicação, seja rádio, televisão, jornal, 

revista, livros, fotografia, computadores, gravação de áudio e vídeo, redes telemáticas, robótica, 

sistemas multimídias, dentre outros, e têm como grande diferencial a interatividade, ou seja, a 

participação ativa do usuário e a capacidade de manipulação do conteúdo da informação. 

Observando que, na prática, ainda hoje, a nossa escola é pensada dentro de uma 

pedagogia tradicional, e que com o correr dos anos os seus discentes passaram a sofrer grande 

influência das TICs, faz-se necessário que façamos uma análise mais detalhadas sobre o papel 

da escola como um agente de equiparação e valorização dos conhecimentos pré-adquiridos, por 

meio das TICs, e quais contribuições os sujeitos desse processo podem dar ao coletivo, levando 

suas formas de ver e pensar o mundo, visando diminuir a diferença social entre eles. 

Nesse contexto, o presente texto pretende apresentar por meio de pesquisa bibliográfica 

realizada em anais de eventos científicos consolidados no país e outras publicações científicas 

uma discussão sobre tecnologias digitais e educação. A pesquisa buscou verificar e 

compreender as contribuições dessas publicações para a discussão sobre tecnologia e educação, 

a construção e a apropriação do conhecimento no processo ensino-aprendizagem, e os desafios 

relacionados a essa prática. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Com a difusão cada vez mais acelerada da informação e a apropriação dos meios de 

comunicação pelas crianças e jovens, surgem novos desafios constantes para a escola, tendo em 

vista a forte influência dos meios de comunicação contemporâneos na educação, pois  estes não 
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somente descentralizam as formas de transmissão e circulação do saber, mas constituem um 

âmbito decisivo de socialização ao passo que expõem dispositivos de identificação e projetam 

pautas de comportamento, estilos de vida e padrões de gosto.  

Nesse sentido, Pretto (2011) aponta para a necessidade de se intensificar a apropriação 

das tecnologias digitais de informação não somente como aparatos tecnológicos e sim como 

elementos de cultura, afastando a perspectiva de sua introdução instrumental. Segundo o autor 

é necessário pensar a educação numa perspectiva plural, unindo educação, cultura, ciência e 

tecnologia. 

Complementando esse pensamento Kellner (2001) observa que a cultura da mídia tende 

a moldar a vida cotidiana das pessoas, interferindo no seu modo de ver, pensar e se comportar, 

atuando na forma como o indivíduo se vê e como vê o outro, possibilitando a criação de formas 

de dominação ideológica, e reiterando relações vigentes de poder, por outro lado, pode também 

fornecer subsídios para a construção de suas identidades, fortalecendo os sujeitos. 

Nesse sentido, é importante que os docentes estejam preparados para lidar com as TICs 

não só na perspectiva instrumental, mas também como forma de promover um uso producente 

e construtivo de saberes. Em 1997 Kenski já visualizava a necessidade de aprimoramento dos 

educadores para a utilização das tecnologias digitais na sua prática 

favoráveis ou não, é chegado o momento em que nós, profissionais da 

educação, que temos o conhecimento e a informação como nossas matérias 

primas, enfrentarmos os desafios oriundos das novas tecnologias. Esses 

enfrentamentos não significam a adesão incondicional ou a oposição radical 

ao ambiente eletrônico, mas, ao contrário, significam criticamente conhecê-

los para saber de suas vantagens e desvantagens, de seus riscos e 

possibilidades, para transformá-los em ferramentas e parceiros em alguns 

momentos e dispensá-los em outros instantes (KENSKI, 1997, p. 61). 

Conforme Castells (2011) é importante que se leve em consideração que, hoje, em uma 

sala de aula do ensino fundamental, bem como no ambiente familiar, convivem educadores e 

educandos de momentos históricos diferentes no que se refere à realidade tecnológica e que, 

portanto, têm relações diferentes com a tecnologia e a mídia. Nesse sentido, a formação do 

homem moderno pode, em parte, ser classificada pelo nível de acesso e interatividade sobre as 

ferramentas tecnológicas ao qual fora submetido no decorrer de sua vida, sendo possível 

verificar a importância da escola e seus educadores como mediadores entre seus educandos e 

as mídias, num esforço para formação de sujeitos críticos e donos do seu futuro. 

421



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

 

 

  [4]      

 

CAIXETA, et al. (2022) 

 

 
METODOLOGIA  

A pesquisa baseia-se em um estudo teórico metodológico de cunho qualitativo 

desenvolvido através da análise de trabalhos publicados nas reuniões anuais da ANPED nos 

Grupos de Trabalho: GT 04 – Didática, GT 08 Formação de Professores, GT 12 Currículo, 

GT13 Educação Fundamental e GT 16 Educação e Comunicação, referentes às reuniões 

compreendidas entre os anos de 2009 a 2017. A outra fonte utilizada foram os Anais do XIX 

ENDIPE 2018, onde os trabalhos publicados são divididos em eixos e subeixos, sendo que para 

esta pesquisa preliminar foram analisados os textos publicados no Eixo 1 – Didática: 

abordagens teórico contemporâneas - subeixo 3 – As tecnologias da informação e comunicação 

nos currículos e práticas do ensino. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Desse modo, a proposta de pesquisa que aqui se apresenta busca abarcar a categoria 

tecnologias digitais. Para isso, a partir do estudo realizado identificou-se temas comuns:  

a) Relação entre educação e tecnologia: 

Acerca da relação entre educação e tecnologia foram encontrados textos que discutem 

de forma ampla e variada sobre as tecnologias existentes e sua utilização nos espaços escolares. 

Conforme citado por Sousa (2018), quando o sujeito se apropria das tecnologias tende a ser 

condicionado por elas, modificando-se e exercendo influência na mudança do seu meio social 

a partir de novos conhecimentos formados.  

Desta forma, quando se fala na utilização das tecnologias digitais como mediadoras nos 

processos educacionais, devemos nos atentar para a complexidade dessa utilização, já que os 

sujeitos possuem especificidades que devem ser observadas e respeitadas. Especificidades 

essas, compreendidas conforme sua cultura, sua história pessoal e condições políticas.  

Em pesquisa realizada com professores de matemática que participam do Plano 

Nacional de Formação de Professores (PARFOR), Trindade (2018) observa que os educadores 

utilizam as tecnologias digitais de forma muito limitada, não envolvendo seus alunos nessa 

utilização, o que provoca um certo desinteresse por partes dos discentes, já que, esses passam 

a exercer o papel de meros expectadores das atividades desenvolvidas. 
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Segundo o autor, a Didática, que tem por objetivo o estudo dos processos de ensino-

aprendizagem, é uma importante estratégia a ser utilizada pelos educadores para entender o 

espaço escolar, criando práticas que possibilitem a aprendizagem de forma organizada, 

observando as relações entre objetivos, conteúdos e métodos. 

Um ponto que tem sido muito abordado nas discussões sobre a relação tecnologia e 

educação se refere ao ensino híbrido e as metodologias ativas. Conforme Castro, Brunelli e 

Santos (2018) existe uma grande quantidade de publicações sobre o assunto feitas nos últimos 

anos e uma grande variedade de abordagens sobre o tema. Os autores apontam que de um modo 

geral, o ensino híbrido é visto de forma positiva, embora tenham sido encontrados aspectos 

frágeis em sua utilização, como a dificuldade por parte dos docentes de utilizá-lo na sua prática 

devido a lacunas deixadas nos cursos de formação inicial e na educação continuada dos 

professores. 

Outro aspecto a ser observado quando se fala em tecnologia digital e educação refere-

se as fake news (expressão da língua inglesa que significa notícia falsa). Em pesquisa realizada 

por Silva (2018), foi possível observar que adolescentes e jovens por serem ativos nas redes 

sociais estão mais suscetíveis ao compartilhamento de notícias falsas. Segundo a autora, jovens 

são os mais inclinados a compartilharem fake News, sendo que, “sete a cada dez adolescentes 

leem somente o título das informações, quatro em cada dez compartilham, sem verificar a 

procedência, opiniões de pessoas nas quais confiam, e três, a cada dez jovens, são influenciados 

por opiniões de familiares” (SILVA, 2018, p. 22).  

Por outro lado, Grasso (2016), afirma que o bom uso das mídias pode trazer benefícios 

para a educação de crianças e adolescentes: 

a tecnologia trouxe uma série de benefícios para nossa sociedade inclusive 

para crianças. Se por um lado o uso excessivo e prolongado pode trazer danos, 

o uso estruturado de aplicativos e jogos nos meios escolares, por exemplo, são 

de grande ajuda e contribuem para o aprendizado. Pesquisas mostram que 

alguns jogos podem contribuir para o raciocínio lógico e desenvolvimento 

motor e cognitivo das crianças, desde que desenvolvidos para este fim, com 

foco claro, estruturado e uso limitado e consciente (GRASSO, 2016, p.2)  

 

Esta dualidade do impacto dos novos recursos comunicativos na educação de crianças 

e adolescentes expõe novos desafios à escola e ao docente. Para Santos et al. (2017), a escola 

deve buscar se adaptar à forma como as crianças lidam com a mídia:  
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atentar para a realidade que a cerca é um dos primeiros passos para a escola 

ficar em sintonia com a realidade e com os próprios alunos, que sofrem a todo 

o momento interferências do mundo fora da escola. Trazer para a escola o que 

está em seu entorno pode ser uma das maneiras de aproximar essas duas 

realidades díspares, a de fora da escola e a da própria escola. Um exemplo 

disso é por meio da incorporação das mídias no contexto escolar, tanto no uso 

da própria mídia em sala de aula como recurso pedagógico quanto por meio 

de discussões sobre as mídias e suas influências na sociedade (SANTOS et al, 

2017, p.10). 

Tais apontamentos mostram a importância da escola e seus educadores como mediadores entre 

seus educandos e as mídias, num esforço para formação de sujeitos conscientes e autônomos.   

b)  Aparelhos para suporte de tecnologias digitais (hardwares) mais utilizados; 

Tendo em vista a disseminação dos meios de comunicação através dos dispositivos 

como smartphones, é relevante a observação das possibilidades do uso desses por parte dos 

docentes. Nesse sentido, Ferreira (2012) observa que o uso de dispositivos móveis por jovens 

ressignifica suas práticas culturais e a sua relação com o conhecimento e com o mundo, 

constituindo-se no modo de ser desses na contemporaneidade.   

Já Brito e Oliveira (2018) evidenciam a importância do uso de dispositivos móveis como 

ferramenta no auxilio pedagógico, porém, ressaltam que é preciso verificar a real possibilidade 

de seus alunos para utilização de tais ferramentas, já que nem todos possuem estes aparelhos.  

Outro recurso que por sua versatilidade pode auxiliar o docente na sua práxis é a lousa 

digital. Segundo Navarro (2018) o dispositivo pode auxiliar o docente na sua prática educativa, 

pois através dela o professor pode apresentar o conteúdo programado e fazer interações na 

internet, podendo também criar jogos e atividades interativas com os estudantes. 

Além dos Smartphones e da lousa digital os tablets, netbooks e os notebooks também 

são suporte importantes nas práticas pedagógicas, porém, a despeito dos benefícios da utilização 

das tecnologias digitais descritas acima é preciso verificar a forma como elas estão sendo 

aplicadas nos espaços escolares, pois só o fato de utilizar os aparatos tecnológicos não garante 

o desenvolvimento de alunos críticos e reflexivos. 

c)    Redes sociais, aplicativos e softwares: 

Com o advento da internet romperam-se barreiras de tempo e espaço, possibilitando 

uma integração rápida entre conhecimentos locais e globais. Grupos sociais com interesses 

compartilhados têm surgido desde então, trazendo novas formas de comunicação entre os 
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povos. O ciberespaço tem facilitado muito a circulação e a organização das informações, 

possibilitando que estas sejam armazenadas e disseminadas globalmente. 

O Facebook e o Instagram são alguns dos exemplos de redes sociais que se tornaram 

extremamente populares nos últimos tempos, o que têm levado seus seguidores a criar conexões 

que geram o compartilhamento de experiências e conhecimentos, demonstrando que as 

tecnologias de informação e comunicação interferem de forma significativa nas interações 

humanas, tendo o poder de transformar a vida educacional, social e profissional das pessoas.  

Migliora (2015) aponta que existi uma correlação positiva entre o desenvolvimento de 

habilidades e a presença das mídias no âmbito doméstico dos jovens. Verificou também a 

importância da prática de atividades culturais por esses, porém a autora indica ser necessário 

que tais recursos sejam acessíveis a todos.   

Outro importante aliado do educador em sua prática é o Moodle, que é uma ferramenta 

que funciona como uma sala de aula online, onde professores podem disponibilizar material 

didático e propor tarefas interativas, como testes e discussões em fóruns. Silva (2018) destaca 

que pela sua forma interativa, o Moodle tem despertado o interesse dos educadores, e sua 

utilização começa a ser pensada não somente para o ensino médio e superior, mas também na 

Educação Básica. 

Em pesquisa realizada com professores do ensino fundamental usando a mídia blog 

como peça motriz para as discussões sobre as TICs no ambiente escolar, Santos (2018), coloca 

que tal ferramenta possibilitou a aproximação entre os professores das diferentes áreas de 

conhecimento, promovendo aprendizagens importantes sobre o uso das tecnologias digitais nas 

salas de aula.  

Em relação a presença/ausência das TICs nos cotidianos escolares, Ferreira (2012) 

observa que a inserção da mobilidade trazida pelas tecnologias digitais constitui os modos de 

ser de jovens urbanos na contemporaneidade e os usos de dispositivos móveis e das redes 

sociais ressignifica suas práticas culturais em relação ao conhecimento, podendo ser um grande 

aliado na prática do educador. 

d)    Tecnologias digitais e formação docente; 

Quando se fala em formação docente, duas perguntas que frequentemente vêm à tona 

são: como está sendo feita a preparação dos discentes dos cursos de licenciatura para seu futuro 
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ingresso na profissão? E como tem ocorrido o aprimoramento dos educadores em relação à 

educação continuada?  

Ao longo dos anos vários estudos têm sido realizados buscando responder essas 

perguntas. Um desses estudos foi feito por Machado e Perondi (2018) em 16 cursos de uma 

instituição pública de ensino superior, com o intuito de mapear as relações entre a cibercultura 

e a inclusão digital presentes neles. A pesquisa demonstrou que 11 dos cursos pesquisados 

apresentaram ao menos um componente curricular relacionado à temática das tecnologias 

educacionais em seus currículos. Porém, em menos da metade desses cursos esses componentes 

são de caráter obrigatório. O que levou os autores a uma reflexão sobre a necessidade da 

inserção, de uma forma mais concreta, nos currículos de licenciatura, dos princípios 

característicos de uma cultura digital e em rede.  

Já Batista e Pesce (2017) apontam que em função das relações cada vez mais amplas 

entre TDICs e o mundo contemporâneo, faz-se necessário pensar em uma formação inicial e 

continuada de professores que possa ser construída a partir da realidade em que esses docentes 

atuam, trazendo assim mais autonomia para os professores no exercício de sua profissão, 

deixando de atender apenas a uma demanda de um mercado produtivo capitalista, e voltando 

um olhar para os protagonistas desse processo. 

Navarro (2018) observa que é imprescindível a realização de formação continuada, 

porém é preciso mais que uma formação continuada de qualidade, é necessário também que as 

escolas recebam adaptações físicas em suas estruturas para que os professores possam utilizar 

as tecnologias digitais de uma forma mais eficaz em busca dos resultados pedagógicos 

desejados. 

Outra atividade de grande importância para a formação do docente é o estágio 

supervisionado. Como exposto por Fernandes e Nascimento (2012), o estágio como pesquisa 

reforça que a atividade docente é uma ação científica. Quando levamos os futuros professores 

para dentro do espaço escolar permitimos que estes, através da observação e/ou participação 

ativa em atividades, desenvolvam novas competências e habilidades enquanto estão em 

processo de formação, atividades essas que poderão ser fundamentais em sua carreira docente.  

Quando o aluno faz o estágio supervisionado, ele tem a possibilidade de aliar o seu 

conhecimento teórico com a realidade vivenciada nos estabelecimentos de ensino, 
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possibilitando que esse construa sua identidade profissional de uma maneira mais crítica e 

reflexiva, pois o estágio supervisionado é um eixo articulador entre a teoria e a prática.         

Diante do exposto, somos levados a refletir sobre o quão importante é para os docentes 

a qualificação profissional e sobre a importância de uma grade curricular adequada dos 

estabelecimentos de ensino para efetivação de uma aprendizagem de qualidade. 

e) Políticas públicas e tecnologia; 

Outro fator de extrema importância a ser analisado são as políticas públicas referentes 

ao uso das TDICs tanto na formação inicial quanto na continuada dos professores, tendo em 

vista que tal formação pode favorecer a autonomia dos docentes no exercício da profissão. 

Nessa perspectiva o educador é levado a uma evolução da sua consciência profissional, 

passando a exercer a pedagogia de uma forma mais crítica e reflexiva. 

Em pesquisa realizada por Batista e Pesce (2017) foi possível observar que mesmo com 

um aumento considerável de implementação dos estudos sobre a utilização das TDICs na 

formação inicial e continuada dos professores essa muitas vezes é realizada de forma massiva 

e balizada pelos custos reduzidos. O que leva ao questionamento: esse tipo de formação propicia 

a construção de uma educação de qualidade? e qual o papel das políticas públicas nesse sentido? 

Complementam ainda, que tais políticas devem partir dos Estados, fazendo-se, necessário a 

revisão e reforma dos sistemas educacionais. 

Outro apontamento importante foi feito por Cordeiro e Bonilla (2017) quando 

verificaram em sua pesquisa, que apesar dos governos terem investido em programas visando 

a utilização de tecnologias móveis nos espaços escolares pesquisados, tais programas 

promoveram a distribuição de equipamentos com conteúdo pedagógicos já embutidos, não 

dando liberdade aos docentes em relação a sua prática. Também não ofereceram condições para 

a formação dos professores, não disponibilizaram conectividade banda larga nas escolas e nem 

infraestrutura ao espaço escolar. Sendo assim, afirmam os autores, tais procedimentos acabaram 

levando as escolas e seus educadores a fazer pouco uso dos equipamentos disponibilizados ou, 

até mesmo, abandoná-los, tendo em vista que, os educadores se sentiram despreparados para 

lidar com os equipamentos no seu dia-a-dia, e a escola se viu sem apoio e estrutura para dar 

continuidade ao trabalho iniciado. 
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Diante do exposto, é possível observar o importante papel das políticas públicas no 

sentido de fornecer o suporte necessário às escolas e seus educadores diante da crescente 

demanda pela utilização das tecnologias digitais nos espaços escolares, fazendo-se necessário 

não somente aparelhar as escolas, mas também promover cursos de inclusão e aperfeiçoamento 

digital, além de fornecer suporte para utilização de tais equipamentos nas escolas. 

CONCLUSÕES 

A partir do estudo realizado, entende-se que os resultados da pesquisa sugerem alguns 

apontamentos. Apesar de ter ocorrido uma certa disseminação dos meios de comunicação, entre 

eles das TDICs, e uma certa evolução da escola como socializadora dos processos culturais, 

essa ainda enfrenta o desafio das discrepâncias econômicas e sociais. É visível a falta de 

estrutura física em grande parte de escolas, ausência de profissionais preparados para lidar com 

as tecnologias digitais e de políticas públicas voltadas para a formação inicial e continuada de 

professores ao contexto da inserção dessas tecnologias no cotidiano da Escola. Observou-se 

também, a necessidade de utilizar uma pedagogia crítica para discutir com as crianças e os 

jovens sobre o mundo da tecnologia, sobretudo em relação a absorção e disseminação de 

notícias.  Há possibilidade de aprendizagem escolar significativa com o uso de tecnologias 

digitais, mas antes disse é preciso a promoção de acesso e formação. Por fim, entende-se que 

há opiniões diversas em relação à relevância da utilização ou não de tecnologias digitais no 

âmbito escolar, entretanto entende-se que o estudo sobre a mesma não pode ser descartado, o 

debate sobre a temática é urgente. Junto a isso é necessário condições objetivas de 

democratização ao acesso. 
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RESUMO 

O uso dos filmes no ensino pode servir de suporte ao professor para trabalhar com temáticas 

importantes e necessárias, como a Educação Ambiental (AE), Sustentabilidade e a Harmonia 

Indivíduo-Ambiente. Este trabalho teve como objetivo identificar a apontar as possibilidades 

do filme comercial “Os sem florestas”(2006) para abordar a sustentabilidade no espaço 

escolar. O encaminhamento metodológico constituiu com a análise dos dados a partir da 

Análise de Conteúdo de Bardin(2011), assistindo o filme e identificando os contextos 

importantes para apresentar e discutir o tema sustentabilidade e Harmonia Indivíduo- 

Ambiente. Em suma, o filme traz diferentes contextos que permitem o trabalho pedagógico 

sobre a proposta possa contribuir com o debate deste assunto no ambiente escolar. 

Palavras-chave: Ensino. Metodologia didática. Sustentabilidade. 

 
 

ABSTRACT 

The use of films in teaching can support the teacher to work with important and necessary 

themes, such as Environmental Education (EA), Sustainability and Individual-Environment 

Harmony. This work aimed to identify and point out the possibilities of the commercial film 

“Os sem Florestas” (2006) to address sustainability in the school space. The methodological 

approach consisted of analyzing the data from Bardin's Content Analysis (2011), watching 

the film and identifying the important contexts to present and discuss the topic of 

sustainability and Individual-Environment Harmony. In short, the film brings different 

contexts that allow the pedagogical work on the proposal to contribute to the debate of this 

subject in the school environment. 

Keywords: Teaching. Didactic methodology. Sustainability. 

                                                      
1 Universidade Federal da Fronteira Sul. elo_pauletti@hotmail.com. 
2 Universidade Federal da Fronteira Sul. 
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INTRODUÇÃO 

 
A Educação Ambiental (EA) e a Educação em Saúde (ES) tanto no espaço escolar 

como fora dele, tem por objetivo formar uma população mundial consciente, tendo 

conhecimento e sabedoria para assim realizar práticas individuais e coletivas que priorizem 

a preservação do meio (SEARA FILHO, 1987). Morh e Schall (1992, p.201) discutem que 

As peculiaridades cultural e ambiental de cada comunidade exigem que 

todas as ações partam de tal especificidade e que a levem em consideração 

estrita. Campanhas de caráter nacional que desconsideram as 

particularidades regionais de nomenclatura atribuídas a vetores de doenças, 

por exemplo, ou ainda os hábitos culturais e sociais distintos de populações 

geograficamente próximas estão fadadas ao insucesso. 

Nesse sentido, a escola assume um papel importante que vai além de ensinar EA e 

ES, mas sim educar indivíduos para práticas conscientes com o meio, isso se dá pelo fato da 

escola ter um trabalho contínuo e integrado com as crianças e jovens, e pela sua capacidade 

de formação (RAMOS; STEIN, 2000). Uma forma de possibilitar reflexões no espaço 

escolar é a partir do uso de filmes comerciais, que se apresentam como um importante 

instrumento pedagógico para desencadear discussões e reflexões sobre as relações entre a 

sociedade e o ambiente. 

O uso de filmes como estratégia pedagógica vem ganhando espaço nas aulas, pois 

além de ser uma metodologia eficaz, também permite que possam ser trabalhados diversos 

assuntos, como ambiente, saúde, gênero, bullying, tornando as aulas mais dinâmicas e 

interativas (SANTOS; PANSERA-DE-ARAÚJO, 2016). Os filmes como mencionam 

Gomes-Maluf e Souza, oportunizam apreensão do conhecimento, 

[...] a ficção científica pode ser mais esclarecedora que a Ciência se for 

utilizada como ponto de partida para uma proposta metodológica no ensino 

de Ciências, devendo-se inserir o filme na exploração inicial dos conceitos 

a serem desenvolvidos em sala de aula, [ ...] se transformando em um 

elemento que informa o conhecimento a ser explorado e é um aparato que 

oferece as imagens de experiências a serem realizadas na aprendizagem 

dos conceitos de Biologia Molecular, (GOMES-MALUF; SOUZA, 2008, 

p. 271). 

O trabalho pedagógico com os filmes na sala possibilita várias discussões e a 

apresentação de diferentes conhecimentos, para Santos e Pansera-de-Araújo (2016, p. 1264), 

“o cinema pode ser utilizado na sala de aula, pois possibilita discutir conhecimentos 

conceituais, temas e situações do cotidiano por meio das histórias narradas”. 
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Os filmes apesar de apresentarem um grande desempenho como instrumento 

pedagógico, não foram criados para esse fim, porém por seu potencial como: som, cores e 

imagens ganharam espaço na sala de aula por ser um recurso acessível e como ressalta Santos 

(2010, p.36) "pelo fato do filme fazer parte do cotidiano dos alunos, sua utilização pode 

proporcionar a melhor compreensão de conteúdos científicos, os quais provavelmente não 

seriam bem apresentados em uma aula convencional". Segundo Friedrich (2012, p.16): 

O cinema, os filmes, a televisão - os meios de comunicação audiovisuais – 

possuem um papel educacional relevante, mesmo que indiretamente. 

Passam-nos continuamente informações interpretadas; mostram-nos 

modelos de comportamento, ensinam-nos linguagens coloquiais e 

multimídia e privilegiam alguns valores em detrimento de outros. É 

necessário educar com novas tecnologias e este é o desafio para a 

construção de conhecimento. 

O uso dos filmes na sala de aula se torna uma estratégia interessante, sendo um 

aliado do professor em decorrência da gama de temas que aborda. Dessa forma o emprego 

de filmes no ensino com objetivo de reflexões e visando a aprendizagem exige preparo 

do professor, a fim de romper com a visão de que filmes em sala de aula, muitas vezes são 

utilizados como uma atividade “tapa-buraco” (MORAN, 2007). Assim, o trabalho com filmes 

requer do professor alguns cuidados, como afirma Cavalcante (2011, p. 36): 

Antes da escolha do filme, o professor deve verificar a existência e 

disponibilidade de televisão e aparelho de DVD. O próximo passo é a 

escolha do filme, que deve considerar dois aspectos importantes: perfil dos 

alunos (observar a faixa etária e o interesse deles) e objetivos educacionais 

(estabelecer qual a finalidade de se utilizar o filme). 

 
 

A escolha do filme é algo de extrema importância, portanto, o planejamento é 

fundamental. Ao elencar os objetivos e finalidades para o trabalho com determinado filme, 

o professor deve observar além dos pontos destacados por Cavalcante (2011), identificar se 

os conceitos apresentados na obra não são errôneos ou equivocados, para não gerar confusão 

entre a realidade e a ficção, mas também se houver erros conceituais, esses podem ser 

explorados no sentido de provocar nos alunos o olhar mais atento para as histórias 

apresentadas pela película. 

Vale ressaltar que o filme por si só não é o suficiente, é necessário que tenha questões 

norteadoras, que irão conduzir a discussão, para que os alunos possam interagir uns com os 

outros no sentido de promover reflexões, tornando assim o ensino mais significativo, além é 
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claro da mediação do professor durante a atividade. Trabalhar com os filmes, significa 

também trabalhar com emoções, pois cada um individualmente irá se identificar com a obra 

de uma forma diferente, conforme a sua realidade, interpretando as questões de maneiras 

únicas, esse é um dos motivos pelo qual se faz necessária a discussão após assistir o filme 

com a turma. 

Para Friedrich (2012, p. 20) “os filmes devem ser explorados pelo professor, pois o 

educando deve aprender a ler o filme, não ser somente um espectador passivo, mas, ativo”, 

diante deste contexto o papel do professor é indispensável para o planejamento e realização 

de atividades com filmes. 

 

Educação ambiental- Um debate contemporâneo 
 

A Educação Ambiental surge, assim, como um importante mecanismo que objetiva 

melhorar a qualidade de vida a partir da diminuição do consumo acelerado e consequente 

conservação dos recursos. 

Para Medina (2002): 
 

A Educação Ambiental é um instrumento imprescindível para a 

consolidação dos novos modelos de desenvolvimento sustentável, com 

justiça social, visando a melhoria da qualidade de vida das populações 

envolvidas, em seus aspectos formais e não-formais, como processo 

participativo através do qual o indivíduo e a comunidade constroem novos 

valores sociais e éticos, adquirem conhecimentos, atitudes, competências 

e habilidades voltadas para o cumprimento do direito a um ambiente 

ecologicamente equilibrado em prol do bem comum das gerações presentes 

e futuras. 

A EA é um conceito muito amplo, que vai além da conservação e preservação do 

meio, abarca questões de relação política, econômica, social e cultural entre a humanidade e 

a natureza (REIGOTA, 1994). Verifica-se assim que a EA não está somente preocupada em 

conscientizar sobre movimentos ambientais, mas principalmente aos problemas 

socioambientais que são causados pelos homens e que acabam prejudicando todos os seres. 

A EA é uma temática muito discutida atualmente, pois é visível o crescente número 

de agentes poluidores, o uso indiscriminado dos recursos naturais, a perda da biodiversidade, 

o desmatamento de florestas entre outros fatores que impactam e comprometem a vida no 

planeta. Podemos afirmar que as ações antrópicas causam um grande impacto no ambiente, 
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que prejudicam a qualidade de vida e são uma ameaça para a sobrevivência das mais variadas 

espécies, incluindo a humana. 

A apresentação e o debate sobre a EA é importante nas escolas, é necessário que 

professores de todas as áreas trabalhem com esta temática, pois desta forma será possível 

desenvolver uma aula em que o aluno possa compreender a importância desse debate. Como 

afirma Carvalho (2000, p. 60) “o professor, além de sensibilizado e consciente da 

necessidade e da importância do tratamento dessa questão com seus alunos, deve estar 

preparado e instrumentalizado para enfrentar esse desafio.” O desafio que o autor se refere, 

diz respeito à sensibilizar o aluno sobre questões que merecem atenção, como a EA. 

Estabelecer relações entre os conteúdos curriculares com as temáticas da EA, é uma maneira 

de promover uma reflexão ampliada do assunto, e neste ponto concordamos com Napolitano 

quando cita que é necessário “relacionar o conteúdo do filme com o conteúdo 

escolar” (NAPOLITANO, 2009, p. 15). Ferreira e Rosso (2009, p.3) destacam: 
 

O papel do professor, o modelo e a função da escola oscilam conforme as 

representações e os valores presentes em uma determinada sociedade. 

Apesar disso, o professor precisa fazer escolhas, produzir sentidos e propor 

iniciativas, pois o resultado do seu trabalho dependerá da sua posição como 

sujeito com propostas educativas. 

Sendo assim, ressaltamos a necessidade da formação continuada dos professores, 

procurando sempre estar atualizados com as temáticas contemporâneas e conscientes da 

importância do seu trabalho pedagógico, tendo em vista “o processo educativo como uma 

possibilidade de provocar mudanças e alterar o atual quadro de degradação do ambiente 

com o qual nos deparamos” (CARVALHO, 2000, p. 56). De acordo com Medina (2001) a 

formação focalizada para a EA necessária ao professor está diretamente relacionada a 

processos de construção e reconstrução de conhecimento e valores a partir do contexto 

escolar, das disciplinas e da organização do trabalho docente. Como afirma Pinheiro et al. 

(2015, p.3) “ a Educação Ambiental apresenta- se como importante nas questões atuais na 

medida em que favorece a percepção dos problemas socioambientais e contribui na formação 

de cidadãos críticos, autônomos e conscientes de sua condição humana.” Desta forma, a EA 

“exige que os conhecimentos sejam apropriados, construídos, de forma dinâmica, coletiva, 

cooperativa, contínua, interdisciplinar, democrática e participativa, voltados para a 

construção de sociedades sustentáveis.” (REIS, 2006, p. 93). Para tanto, discutir EA é sempre 

muito válido, ainda mais 
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na escola, que é um lugar de formação, ou seja, espaço que se preocupa em formar cidadãos 

críticos e conscientes com suas responsabilidades e práticas em relação ao meio, visando 

construir ações emancipatórias e de cuidados com o planeta. 

 

O potencial dos filmes para abordar a Educação Ambiental e Educação e Saúde 
 

O uso de filmes para trabalhar as temática EA e ES se apresenta como um potente 

instrumento pedagógico, “pois além de auxiliar na aprendizagem, possuem a capacidade de 

sensibilizar e permitir melhor entendimento dos conceitos a serem estudados” (SOARES; 

BERVIAN, 2016, p.774). Os filmes são instrumentos que auxiliam o professor, como afirma 

Alencar (2007, p. 137): 

O cinema possibilita o encontro entre pessoas, amplia o mundo de cada 

um, mostra na tela o que é familiar e o que é desconhecido e estimula o 

aprender. Penso que o cinema aguça a percepção a torna mais ágil o 

raciocínio na medida em que, para entendermos o conteúdo de um filme, 

precisamos concatenar todos os recursos da linguagem fílmica utilizados 

no desenrolar do espetáculo e que evoluem com rapidez. 

Como a autora menciona, o cinema estimula o aprender, possibilitando assim várias 

discussões pertinentes ao ensino, como exemplo a Educação Ambiental (EA) e a ES 

considerada um tema transversal pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Os PCN 

citam que a EA na escola deve ser abordada “de modo que impregne toda a prática educativa 

e, ao mesmo tempo, crie uma visão global e abrangente da questão ambiental” (BRASIL, 

1997, p. 193), no qual destacamos que são amplamente reconhecidas as relações entre as 

modificações do ambiente e suas influências na saúde da coletividade, 

O enfoque ecossistêmico sobre o meio ambiente que abrangem desde os 

ecossistemas naturais que sofreram influências humanas mínimas até os 

ecossistemas intensamente manejados pelo homem, proporcionam um 

arcabouço conceitual adequado para a epidemiologia ambiental aplicada 

ao estudo das mudanças globais (RAPPORT & COLS, 1999, p.86). 

Nesse sentido, o trabalho pedagógico com filmes pode contribuir com o debate e 

abordagem de assuntos referentes à EA e ES. O filme “Os sem floresta” (2006), apresenta 

em seu enredo possibilidades para discussão e reflexão sobre a EA e a ES “Os sem florestas” 

é um filme norte-americano de 2006, com duração de 87 minutos, com direção de Tim 
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Johnson e Karey Kirkpatrick. A animação retrata a história de animais que estão perdendo 

seu habitat para a urbanização. A história do filme se passa em uma floresta onde os animais 

vivem, e durante a primavera trabalham para guardar alimentos para o período de 

hibernação. Porém, assim que acordam da hibernação, notam que há uma diferença no local, 

pois enquanto hibernavam deixaram de testemunhar a destruição de uma parte da floresta 

para a criação de um condomínio, observam então que existe um muro de arbustos no meio 

da floresta. Para surpresa dos animais, esse muro separa a floresta de uma grande e 

assustadora cidade cheia de casas, carros e humanos, situação que obrigará os animais a 

dividir o local com seres humanos. 

O filme, mostra como a ação humana tem interferência na vida dos animais silvestres 

e como essa mudança pode ser prejudicial na saúde coletiva da comunidade, “É neste ponto 

que surge uma união entre dois temas: a educação ambiental é na verdade uma das vertentes 

da educação em saúde” (JUNIOR et al.. 2004, p.44). No enredo fílmico é possível observar 

que as ações antrópicas causam grandes consequências para a fauna e flora presente em um 

ambiente, com isso os animais passam a viver mais perto dos humanos e dos perigos da 

urbanização, interferindo na saúde e bem-estar humano e da vida silvestre. 

Partindo da ideia de entendermos o campo da EA e a ES e suas interferências nos 

processos de qualidade de vida, essa proposta pedagógica visa trazer a discussão destes 

temas nas salas de aulas da Educação Básica com a utilização do cinema na discussão de 

temas emergentes de EA e ES. 

 
METODOLOGIA 

Este trabalho é de cunho qualitativo (LÜDKE; ANDRÉ, 2001), o qual fundamentam 

a abordagem qualitativa como uma pesquisa que não emprega e nem procura medir ou 

enumerar os dados estudados, o qual deixa de fora também instrumentos estatísticos na 

realização de análise dos dados coletados. 

Assim, a investigação foi um estudo descritivo e exploratório do filme comercial “Os 

sem floresta”, 2006 (Quadro 1). Os resultados foram produzidos e analisados com aporte na 

utilização da Análise de Conteúdo (AC) de Bardin (2011). Como abordagem metodológica. 

A AC é composta por três etapas no desenvolvimento da pesquisa sendo eles: 1. A pré- 
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análise, que consiste em leitura, formulação das hipóteses e dos objetivos, constituição do 

corpus da pesquisa e preparação do material; 2. A exploração do material, nessa fase é 

realizada a administração da técnica sobre o corpus; e, por fim, 3. O tratamento dos 

resultados, no qual é realizada a seleção. 

Na pré-análise constitui-se com a fase de assistir o filme destacado no Quadro 1, 

várias vezes e destacar pontos presentes no mesmo. Como segunda fase a Exploração do 

material analisamos os pontos propostos pelo filme, e início da produção do roteiro e material 

para trabalhar dentro da temática. Após trabalhado o filme em sala de aula iniciaremos a 

última fase que é o tratamento dos resultados, o qual todo material resultado dessa atividade 

será lido e analisado o resultado da prática proposta. 

Quadro 1: 

Fonte: Google imagens. 2018.
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AS POSSIBILIDADES DOS “SEM FLORESTAS” PARA ABORDAR A EA E A ES 

NO ESPAÇO ESCOLAR 

Os filmes são instrumentos pedagógicos cada vez mais presentes na vida dos sujeitos 

e na escola. O presente filme apresenta possibilidades de debates e reflexões acerca da EA 

e a ES no âmbito escolar, seja ele no Ensino Fundamental, Ensino Médio e até mesmo na 

graduação. Por que ele apresenta temáticas que podem ser abordadas com diferentes graus 

de complexidade em cada nível de ensino. Os sem florestas é um filme de animação, com 

linguagem acessível, facilitando assim a interpretação dos alunos, porém não deixa de ser 

uma obra que trata de assuntos sérios e necessários à discussão, como as questões ambientais 

que a referente mídia apresenta. 

O filme possibilita que o professor desenvolva uma proposta pedagógica para 

questionar e apresentar aos alunos questões referentes a perda de hábitat, desmatamento, 

migração de animais para meios urbanos, disponibilidade de alimentos para os animais, 

preservação, sustentabilidade entre outros. 

Dentre os principais motivos da perda de biodiversidade, pode ser destacado a 

diminuição de hábitat, o uso excessivo de recursos naturais, normalmente esse processo 

ocorre gradualmente pela urbanização em locais impróprios, resultando na migração de 

animais para fora de seu espaço territorial. O desmatamento, que consiste na retirada do mato 

de uma floresta, é algo que vem preocupando as pessoas que empenham-se para realizar uma 

EA digna de reconhecimento e exemplo para novas ações que ajudem a preservar o meio 

ambiente. A migração de animais está ocorrendo principalmente pela perda de hábitat, sem 

os devidos suportes para a espécie sobreviver em tal região, os animais acabam indo buscar 

refúgio e alimentação em outros locais. Tomando o filme como exemplo, destacamos as 

cenas em que os animais são obrigados a migrar para cidade a fim de encontrar alimentos 

para sua sobrevivência, situação ocasionada pelo desmatamento e construção civil entre 

outros fatores, o que leva os animais silvestres a invadir o espaço urbano, causando um 

grande transtorno. 

Além, da perda de habitat interfere diretamente na saúde da população com a 

transmissão de zoonoses e doenças até então a população humana não tem contato, um 

exemplo que destacamos é a pandemia causada pela Covid19, Acredita-se que a pandemia 

do novo coronavírus deu-se por conta da retirada de animais selvagens do seu meio 
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natural para o ambiente urbano para fins de comercialização, (FIORATTI, 2020, p.1). 

Lembrando que a Cocid 19 teve impacto social e econômico em nível mundial, porém o 

impacto ocasionado pelas doenças zoonoticas causadas pela perda de habitat doas animais 

vem afetandando a população a muitos anos como por exemplo o Ebola, a gripe aviária, o 

vírus da gripe H1N1 (ou gripe suína), a síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS), a 

febre de Rift Valley, a síndrome respiratória aguda súbita (SARS), vírus do Nilo Ocidental 

e o vírus Zika, o qual afeta diretamente a saúde da população. 

No filme, também pode ser discutida a questão dos tipos de alimentos que no 

momento estão disponíveis para as espécies, e como estes impactam os hábitos alimentares 

dos animais e consequentemente as cadeias alimentares, como pode ser visto na imagem da 

cena abaixo. 

 

Fonte: Google imagens, 2018. 

Além de provocar nos alunos reflexões acerca dos impactos na fauna e flora da 

construção de cidades em áreas verdes, sem que haja um planejamento e uma preocupação 

com a vida das espécies que estão neste local, o professor também pode debater acerca das 

questões referentes à urbanização como: produção de lixo, saneamento básico, poluição, 

alterações de paisagens entre outros. Este filme possibilita um amplo debate sobre a EA no 

espaço escolar e contribui para reflexões sobre o cuidado da vida e do planeta. 

Outra proposta de discussão com o filme é destacar como a cidade pode ser perigosa 

para os bichos, pois há um grande movimento de meios de transporte, os quais são ameaças 

para pequenos e grandes animais. O atropelamento de animais silvestres é um dos grandes 

fatores que estão pondo em risco a sobrevivência das espécies. De acordo com a reportagem 

da BBC News de outubro de 2015, o atropelamento é de longe, “a principal causa de morte 
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de bichos silvestres no país, superando caça ilegal, desmatamento e poluição. São 15 animais 

mortos por segundo, ou 1,3 milhão por dia e até 475 milhões por ano, segundo projeção do 

CBEE (Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas), da Universidade Federal de 

Lavras (MG)”. O trabalho pedagógico como “Os sem florestas” possibilita apresentar essa 

e outras informações aos alunos, buscando provocar a reflexão e a sensibilização dos 

estudantes para as questões da EA, a fim de que eles compreendam que precisamos repensar 

nossas ações e atitudes com o meio ambiente, visto que somos uma sociedade consumista e 

excessivamente poluidora, e que se não cuidarmos do nosso planeta todas as formas de vida 

estão ameaçadas. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso dos filmes como metodologia é uma alternativa ao ensino de Ciências, por ser 

de fácil acesso ao professor, e se caracteriza como uma estratégia em que podem ser 

trabalhados diversos assuntos (conteúdos), proporcionando também discussões, reflexões e 

interação entre os sujeitos envolvidos. Para Moreira (2014, p. 8) “As relações entre as 

estratégias de ensino, as estratégias de aprendizagem e a motivação podem influenciar a 

qualidade motivacional dos sujeitos para aprender”. 

A utilização de filmes referentes à EA e ES proporciona inúmeras possibilidades de 

debates e aprendizagem. Apresentando questões científicas de forma divertida e reflexiva, 

além de proporcionar o entendimento e reflexões sobre a EA e a ES. Ao assistir filmes, o 

espectador entra em contato com diversos conhecimentos e contextos históricos e sociais, e 

também tem a oportunidade de vivenciar diferentes emoções e sensações. Além de ser um 

recurso muito interessante e inovador, o uso do cinema na educação amplia e avança à 

formação cultural tanto do aluno como do professor. 

Destacamos que a Educação Ambiental e a Educação e Saúde são assuntos que 

ganham destaque no âmbito escolar e na sociedade derrubando alguns conceitos e 

objetivando uma conscientização socioambiental. Pensar o trabalho pedagógico com “Os 

sem florestas” nos permite refletir assuntos que permeiam nosso cotidiano e de um modo 

lúdico auxilia na discussão de um tema contemporâneo e que merece atenção no espaço 

escolar. 
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Resumo 

O presente trabalho tem o objetivo de abordar o trabalho com o gênero textual notícia, como 

ferramenta para o docente trabalhar em sala de aula com os estudantes do Fundamental II, 

visando contribuir de forma positiva com o desenvolvimento e formação integral dos 

estudantes. Assim, iremos abordar como que o gênero textual notícia, contribuiu com o 

processo de leitura e escrita dos estudantes do Fundamental II, aproximando dessa forma, o 

ensino da Língua Portuguesa dos estudantes. Assim, os estudantes têm a oportunidade de 

desenvolver as habilidades quanto às leituras e escrita e, automaticamente desenvolverão   sua 

consciência crítica quanto formador de opinião, uma vez que esses sujeitos terão contato com 

textos que trazem diversos assuntos e de várias áreas. Nesta pesquisa trazemos uma sequência 

didática em que usamos como guia para aplicação de nossas aulas nas turmas do Fundamental 

II. Para tanto, nos aportamos nas contribuições dos autores, como: Bronckart e Marcuschi, 

esses autores nos trazem discussões sobre o gênero notícia, dentre outros autores que vem 

contribuir com as demais abordagens aqui nesta pesquisa.  Os dados que constituem o corpus 

do estudo se originam de uma notícia juntamente com uma sequência didática, que irá abordar 

a notícia passo a passo. Os resultados obtidos apontam que a educação precisa realizar em suas 

práticas uma metodologia em que todos os estudantes recebam e sejam atendidos independente 

de suas culturas, diversidades e singularidades. Dessa forma, essa pesquisa vem contribuir para 

outras discussões a respeito da formação integral dos estudantes do Fundamental II. 

Palavras-Chave: Ensino Fundamental II. Formação Integral. Gênero Textual: notícia.  

 

1.   Introdução  

Quando nos referimos aos gêneros textuais juntamente com o ensino e aprendizado, já 

sabemos que gênero textual tem uma imensa importância no que se refere a formação integral 

dos estudantes, e consequentemente ao aprendizado da Língua Portuguesa. Consideramos os 

gêneros textuais, uma ferramenta da prática pedagógica que oportuniza os estudantes a 

conhecer e desenvolver habilidades e práticas de vivências que os levam a uma formação 

integral, agindo ativamente como sujeito ativo em uma sociedade. Na educação temos 
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documentos, como também autores e documentos que trazem abordagens a respeito da 

importância no que se refere às práticas da sala de aula, que visam desenvolver habilidades a 

fim que seus estudantes desenvolvam quanto sujeito ativo em uma sociedade, uma delas é a 

BNCC, vamos ver a seguir.  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), é um documento norteador que traz 

orientações gerais e específicas quanto às habilidades e competências a serem desenvolvidas 

no sujeito durante cada etapa da educação básica, a qual compreendemos, que todas as etapas 

que compõem a educação básica, que são: Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e 

Ensino Médio, como também as modalidades: EJA e Educação Inclusiva, são contempladas 

pelas BNCC. Este documento (BNCC), foi formalizada com a homologação, pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE), da Resolução No 2, de 22 de dezembro de 2017, que institui e 

orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, no âmbito da política educacional 

brasileira (BRASIL, 2017). Essa Resolução foi complementada, em 17 de dezembro de 2018, 

pela Resolução No 4 (BRASIL, 2018), que institui a Base Nacional Comum Curricular na etapa 

do Ensino Médio (BNCC-EM).  

A BNCC nos orienta sobre o direito de todos à educação, pois ao pensar sobre essa 

questão podemos refletir a luz da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que é 

uma lei que nos traz base como também já é instituída de modo preciso o início da inclusão no 

Brasil, ao declarar em seu Artigo 2º, que: 

Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, 

religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 

nascimento, ou qualquer outra condição (BRASIL, 1948). 

  É bem isso que a BNCC vem afirmando em seu documento, inclusive a BNCC orienta 

que faz-se necessário que os conteúdos sejam ministrados devem ser o mesmo, independente 

do lugar em que os estudantes residem, para que de fato a educação chegue para todos e, que 

assim todos de fato recebam e tenham acesso aos mesmos direitos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais ao se referir ao ensino de línguas, 

especificamente os de Língua Portuguesa, língua oficial do nosso país, como também os PCN’s 

nos orientam para o uso de textos diversos nas práticas pedagógicas, contribuindo assim para 

o desenvolvimento das habilidades da leitura e escrita dos estudantes.   

Assim, consideramos que os gêneros textuais contribuem para que os sujeitos possam 

agir em suas diversas práticas sociais, isso se dá independentemente das ações e práticas de 

linguagem dos sujeitos, como também dos seus contextos históricos e sociais, nas diversas 

situações interativas do dia a dia. Para Fiorin (2020, p. 69): 

Eles estabelecem, pois, uma interconexão da linguagem com a vida social. A 

linguagem penetra na vida por meio dos enunciados concretos e, ao mesmo tempo, 
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pelos enunciados a vida introduz-se na linguagem. Os gêneros estão sempre 

vinculados a um domínio da atividade humana, refletindo suas condições específicas 

e suas finalidades. Conteúdo temático, estilo e organização composicional constroem 

o todo que constitui enunciado, que é marcado pela especificidade de uma esfera de 

ação (FIORIN, 2020, p. 69). 

Para Fiorin, os gêneros textuais fazem parte do dia a dia dos sujeitos, exercendo uma 

atividade humana desenvolvida de acordo com o contexto social. Dessa maneira, acreditamos 

que os gêneros textuais ao serem utilizados em sala de aula como prática pedagógica, exercem 

um papel fundamental para o processo de formação integral dos estudantes do Ensino 

Fundamental II. Segundo Marcuschi, os gêneros textuais, são:  

textos que encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões 

sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais, objetivos 

enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas, 

sociais, institucionais e técnicas (MARCUSCHI, 2008, p. 64).  

 

Percebe-se que o autor nos deixa claro que os gêneros textuais estão sempre presentes 

nas situações comunicacionais humanas. A escolha de trabalhar com o gênero textual notícia, 

se deu justamente pela importância e função social que o mesmo tem nas diversas atividades 

humanas cotidianas, vindo então a contribuir com a formação integral dos estudantes do Ensino 

Fundamental II.  

 

1.1 Características e considerações sobre gêneros textuais 

As habilidades e competências devem ser desenvolvidas desde da Educação Infantil, 

esse é um direito defendido desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 como 

citado acima e documento da BNCC vem reforçar esse direito que é para todos. Com isso, as 

escolas precisam proporcionar aos estudantes, aqui nos referimos aos alunos (as) da Educação 

Básica, principalmente, um ambiente em que os mesmos possam desenvolver suas habilidades 

e competências orientadas pela BNCC. A BNCC nos traz as seguintes competências: 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 

mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, 

continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva. 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à 

abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise 

crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar 

hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 

tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 3. Valorizar 

e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, 

e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, 

e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das 

linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 

produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 5. Compreender, utilizar 
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e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 

significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida 

pessoal e coletiva. 6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais 

e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender 

as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao 

exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 

consciência crítica e responsabilidade. 7. Argumentar com base em fatos, 

dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, 

pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 

humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito 

local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de 

si mesmo, dos outros e do planeta. 8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua 

saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e 

reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade 

para lidar com elas. 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos 

e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos 

direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de 

indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 

potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 10. Agir pessoal e 

coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 

determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, (BRASIL, 2017, p. 09 e 

10). 

 

Assim, consideramos que ao adotarmos ferramentas de trabalho como os gêneros 

textuais, nas nossas práticas pedagógicas, estamos abrindo espaços na sala de aula necessários 

para o processo de construção dos estudantes. Dessa maneira, a educação estará trabalhando 

de forma a contribuir e garantir com a permanência dos estudantes nas escolas. Sabemos que 

as Competências Gerais da BNCC nos falam a respeito do desenvolvimento do sujeito, e que 

é de responsabilidade das instituições de ensino, por ser um interesse e direito de todos para o 

desenvolvimento do sujeito. O MEC se refere a BNCC da seguinte maneira: 

balizadora da qualidade da educação. Assim, para além da garantia do acesso 

e permanência na escola, é necessário que sistemas, redes e escolas garantam 

um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes, tarefa para qual 

a BNCC é instrumento fundamental. Ao longo da Educação Básica, as 

aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar 

aos estudantes o desenvolvimento de dez competências gerais, que 

consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento (BRASIL, 2017, p.8). 

   

É importante lembrar que o documento da BNCC vem afirmando o que os demais 

documentos anteriores falam a respeito do papel da educação básica para o desenvolvimento 

do sujeito, mesmo sabemos que a educação básica está inserida numa esfera macro, mas é 

importante lembrar que as secretarias dos Estados, municípios e como também as instituições 

de ensino devem seguir as orientações dos documentos norteadores da educação, e ter cuidado 
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com as orientações e os interesses ideologicamente, politicamente, economicamente e 

militarmente dos estado.  

Percebemos a relevância de haver mais discussões sobre os gêneros textuais em 

ambientes educacionais, sobre as práticas pedagógicas e o gênero como suportes 

metodológicos abordando os gêneros textuais no Ensino Fundamental II.  

Ao conhecermos os gêneros textuais e a sua importância e necessidade que esse gênero 

ocupa no nosso dia a dia, Bronckart (1999, p. 48) nos fala que “conhecer um gênero de texto 

também é conhecer suas condições de uso, sua pertinência, sua eficácia, ou de forma mais 

geral, sua adequação em relação às características desse contexto social.” (BRONCKART, 

1999, p. 48).  

Assim, considerando a relevância do gênero textual como ferramenta para as práticas 

pedagógicas e o auxílio da leitura e escrita da Língua Portuguesa no contexto escolar, uma 

ferramenta fundamental em que o professor pode desenvolver também com seus alunos as 

atividades sociais para que assim os estudantes possam desenvolver sua formação integral, 

dessa forma os estudantes terão a oportunidade de conhecer e aprender a usar esse gênero, que 

é tão essencial para o crescimento intelectual humano.  

1.2 Característica e estrutura do gênero textual notícia 

Ao ministrar as aulas de Língua Portuguesa, um dos principais objetivos é desenvolver 

habilidades e competências linguística dos estudantes, aqui neste trabalho estamos nos 

referindo aos estudantes do Fundamental II. Assim, consideramos a importância dos 

professores trabalharem com o gênero textual notícia com os seus alunos, a fim que os mesmos 

possam se apropriar dos vários conhecimentos abordados por esse gênero. Como diz Marcuschi 

(2005, p. 15):  

 

No ensino de uma maneira geral, e em sala de aula de modo particular, pode-se tratar 

dos gêneros na perspectiva aqui analisada é levar os alunos a produzirem ou 

analisarem eventos linguísticos os mais diversos, tanto escritos como orais, e 

identificarem as características de gênero em cada um (MARCUSCHI, 2005, p. 

15). 

 

É importante que os alunos tenham acesso a diversos gêneros textuais, assim como 

também nas diversas modalidades de ensino, para que assim, possam desenvolver as 

habilidades de leitura e ensino nas mais diferentes atividades comunicativas do seu cotidiano. 

Vale lembrar, que as instituições de ensino têm um papel relevante quanto ao processo 

educacional e de formação integral do sujeito, com isso cabe às instituições de ensino refletirem 

a respeito das suas práticas pedagógicas, pois são através dessas práticas/ações pedagógicas 

que vêm contribuir para o desenvolvimento e autonomia dos nossos estudantes. 
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Desenvolvimento e formação integral essenciais que a BNCC ampara para que os sujeitos 

possam desenvolver suas competências e habilidades, contribuição importante para a formação 

integral do sujeito, segundo Teixeira e Nunes (2010, p. 14): 

Favorecer a educação inclusiva é possibilitar a abertura de janelas mentais, a 

abertura de gaiolas epistemológicas, de quebra de barreiras e transgressões de 

fronteiras limitadoras. É permitir um caminho, percurso, jornada, um 

currículo no qual TODOS tenham possibilidades de construção de saberes e 

aprendências. 

 Compreendemos que os profissionais da educação ao proporcionar um ensino que 

privilegie a todos os estudantes, para que assim possa trabalhar os valores de cada um, dando 

condições para que o sujeito seja protagonista nos seus vários papéis sociais e, esses 

conquistarão a sua liberdade e autonomia com dignidade. Assim, organizamos o ensino de 

Língua Portuguesa a partir do gênero textual notícia da seguinte forma: 

ATIVIDADE 1:  

Neste momento foi realizada uma discussão com os estudantes acerca da estrutura e 

características do gênero textual notícia, como: 
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Fonte: https://bityli.com/ddwbjB 

 ATIVIDADE 2:  

Neste momento, os estudantes terão acesso a alguns jornais e, já conhecendo as características 

do gênero e sua função, os estudantes irão selecionar os gêneros da seguinte maneira: 

● Eles irão selecionar os gêneros que conhecem e estão inseridos dentro do jornal; 

● Quais são as áreas que mais circulam essa notícia? 

ATIVIDADE 3:  

Os estudantes irão realizar a leitura da notícia escolhida, que foi a seguinte: 

 

Plano estadual prevê volta às aulas presenciais para todos os níveis de ensino na PB 

Decreto deve ser publicado ainda nesta semana, segundo a secretaria de educação. A previsão 

é que as aulas retornem em 1º de março, com 30% da capacidade de alunos de forma presencial 

e 70% remota. 

 

 
Secretaria de Estado da Educação prevê a volta às aulas para 1º de março, com 30% dos alunos de forma 

presencial — Foto: TV Cabo Branco/Reprodução 

Fonte: https://bityli.com/FgFPq 

 

ATIVIDADE 4:  
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Neste momento os estudantes juntamente com o professor responsável pela turma, irão realizar 

uma discussão sobre a notícia citada acima. Consideramos relevante este momento, pois é 

agora que os estudantes terão a oportunidade de opinar e compartilhar com os colegas sobre a 

notícia estudada.   

2. Considerações finais 

Esta pesquisa vem corroborar com a Formação Integral dos estudantes à luz do gênero 

textual notícia, consideramos a importância das práticas pedagógicas, como também as 

discussões a partir de vários autores que trouxemos aqui para enriquecer nosso trabalho. O 

gênero textual presente neste trabalho e as discussões vivenciadas durante as aulas de Língua 

Portuguesa, conclui-se que trabalhar com gêneros textuais na perspectiva de ensino e formação 

integral dos alunos, tem sido uma experiência valiosa no espaço da sala de aula. Com isso, 

percebemos que ao concluirmos as atividades planejadas, não podemos dar com fim e, sim 

partir para reflexões e discussões sobre o assunto. Porque as lacunas ainda continuam no 

contexto da sala de aula, por isso consideramos importante a existência de planejamentos para 

que se organizem aulas voltadas às necessidades dos estudantes do Fundamental II. Segundo 

Machado (2009, p. 52):  

no nível do sistema educacional, traçam-se as diretrizes gerais para a atividade 

educacional e as finalidades que se quer alcançar com ela, em  função da concepção 

sobre o tipo de cidadão que se deseja formar, tendo em vista as atividades políticas, 

econômicas e científicas e culturais da sociedade (MACHADO, 2009, p. 52).  

 

Isso, temos muito a conquistar e o caminho é longo, mas é através de pesquisas, 

discussões, reflexões e principalmente práticas pedagógicas que abordam a Formação Integral 

dos estudantes do Fundamental II. Dessa forma, acreditamos que essa pesquisa é relevante para 

futuras discussões e reflexões que venham a acreditar que possíveis mudanças de práticas 

pedagógicas acerca do ensino de língua em salas de aulas, podem trazer transformações 

marcantes para os aprendizes. 
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O ENSINO INVESTIGATIVO DE QUÍMICA ATRAVÉS DE SEQUÊNCIAS 
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ENSINO MÉDIO  
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RESUMO 

Apresente pesquisa trata sobre a abordagem do ensino de Química por meio de metodologias 

ativas, como o Ensino Investigativo”, por aplicação de sequências didáticas durante o 

desenvolvimento da pesquisa. A metodologia foi aplicada em uma turma de 1º ano do Ensino 

Médio, e desenvolvida na Escola Estadual Frei André da Costa, situada no município de Tefé, 

no estado do Amazonas. Compreendendo a necessidade de implementar metodologias ativas 

que atendam o disposto nas orientações, leis e documentos que dispõem as diretrizes para a 

formação do aluno assumindo um papel mais ativo no seu processo de ensino aprendizagem, a 

referida investigação objetivou em analisar os elementos metodológicos do Ensino 

Investigativo da Ciência Química, agregando a metodologia,  a Castanha do Brasil, também 

conhecida como castanha do Pará, um fruto regional, muito apreciado e alto valor nutritivo e 

alto potencial econômico, usando assim esse elemento para o ensino de conteúdos de Química, 

visando oportunizar os educandos para formação da cidadania, valorizando a cultura, o saber 

empírico. Segue uma divisão teórica com uma abordagem mista sequencial, levando em 

consideração a mudança de estratégia. E contamos com as contribuições de teóricos que 

discutem o ensino investigativo de Química, novas metodologias e abordagens para o ensino 

aprendizado de disciplina, bem como alfabetização científica, relação entre ciência e cultura, 

dentre os quais destacamos: Carvalho (2019), Chassot (2012), Batista (2018), Zompeiro (2016). 

Diante do que foi investigado constatamos que o objetivo geral foi atendido porque 

efetivamente o trabalho conseguiu identificar que, à medida que os estudantes participavam da 

investigação, demonstravam amplitude de conhecimento ao se usar fatores empíricos, 

transformando-os em científicos. 

Palavras-chave: Química. Ensino Investigativo.  Sequências Didáticas. Castanha do-brasil 

 

ABSTRACT 

This search deals with the Investigative Teaching of Chemistry in the 1st year of high school, 

the research was developed at the State School Frei André da Costa, located in the municipality 

of Tefé, in the state of Amazonas. Understanding the need to implement methodologies that 

meet the provisions of the guidelines, laws and documents that provide the guidelines for the 

training of students who assume a more active role in their learning teaching process, this 
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research aimed to: analyze the elements of The Investigative Teaching of Chemical Science 

using Thematic Workshops on Brazil Nuts in the 1st evening year of high school of the State 

School Frei André da Costa, in the municipality of Tefé-Am, in the year 2021. And specifically: 

to individualize the elements of investigative teaching of the Investigative Teaching of 

Chemical Science using Thematic Workshops on Brazil Nuts; specify the elements of learning 

in the Investigative Teaching of Chemical Science using Thematic Workshops on Brazil Nuts; 

establish the elements for citizenship formation in the Investigative Teaching of Chemical 

Science using Thematic Workshops on Brazil Nuts. For a broader understanding, this research 

follows a theoretical division with a sequential mixed approach, taking into account the change 

in strategy, and we count on the contributions of theorists who discuss the teaching of 

chemistry, investigative chemistry teaching, on new methodologies and approaches for 

teaching chemistry learning, as well as scientific literacy, relationship between science and 

culture and entrepreneurial education, among which we highlight: Carvalho (2019), Chassot 

(2012), Batista (2018), Bittar (2016), Guedes (2010), Zampiere (2013), Zompeiro (2016) 

among others. In view of what was investigated, we found that the general objective was met 

because effectively the work was able to identify that as the students participated in the 

investigation, they demonstrated breadth of knowledge when using empirical factors, 

transforming them into scientific factors. 

Keywords: Chemistry. Investigative Teaching.  Brazil nuts 

 

INTRODUÇÃO 

Durante anos, o conhecimento seguia somente o método tradicionalista no qual os 

conteúdos eram transmitidos de forma direta através da exposição que o professor realizava e 

ainda realiza, assim foram e ainda são transmitidos, conceitos, leis, fórmulas etc. Segundo 

Batista; Fusinato (2019): O modelo de ensino tradicional é ainda amplamente utilizado por 

muitos educadores nas nossas escolas de ensino fundamental e médio. Tal modelo de educação 

trata o conhecimento como um conjunto de informações que são simplesmente transmitidas 

pelos professores para os alunos, não resultando em um aprendizado efetivo.  

Apesar de anos sendo a única forma de transmitir conhecimento, é sabido que somente 

o ensino tradicional no atual contexto histórico, já não contribui para uma formação que prepare 

o aluno de forma ampla, ou seja, um cidadão consciente do seu real papel dentro da sociedade, 

um ser dotado de senso crítico e sabedor dos seus direitos e deveres, que cuida e contribui com 

o meio que está inserido.  

Partindo deste pressuposto intitulada Ensino Investigativo de Química Através De 

Sequências Didáticas: Usando A Castanha Do Brasil no 1° Ano do Ensino Médio, a presente 

investigação objetivou estabelecer os elementos para formação a partir do ensino investigativo 

da ciência Química através de sequências didáticas sobre a castanha –do- brasil. Este estudo 
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emerge da vivência no dia a dia do ambiente escolar, constatamos que o ensino de Química 

ainda segue muitos os moldes tradicionalistas, isto é, a transmissão do saber, onde o professor 

é o que detém o conhecimento e repassa aos alunos sem considerar o conhecimento de mundo 

que os discentes trazem na bagagem.  

Desse modo esta pesquisa se justifica por propor um aprendizado que é construído o 

mais próximo possível da vivência dos discentes. Assim, o conhecimento passa a ter sentido 

para os estudantes, pois, eles passam a perceber que a ciência explica e está ligada a quase todos 

os fenômenos que acontecem em suas vidas. Para que isso ocorra o educador precisa fazer com 

que o aluno tenha convicção que a ciência está no seu cotidiano, e que o saber científico não é 

só para os cientistas, e sim para todos. Sob esta perspectiva, os alunos precisam conhecer os 

mecanismos de como a ciência se desenvolve, e como precisamos dela em nosso dia a dia, e 

que conhecimento científico é uma “reorganização” do conhecimento empírico.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

No Brasil, a abordagem investigativa vem sendo construída no desejo de incentivar a 

motivação, engajamento e argumentação dos alunos na sala de aula, propiciar também, 

competências do fazer científico, contextualizando o conhecimento adquirido na sala de aula 

com seu cotidiano, visando uma formação ativa desses alunos na construção de seu 

conhecimento. Segundo a LDB/96, o plano das leis e das diretrizes e bases para o Ensino Médio 

orientam o aprendizado de forma contextualizada e interdisciplinar para uma formação humana 

mais ampla, e que o processo de aprendizagem aconteça através da relação entre a teoria e a 

prática.  

O Brasil, através do Ministério da Educação (MEC) elaborou um documento chamado 

de BNCC- Base Nacional Comum Curricular em substituição aos PCNs, através de um processo 

colaborativo iniciado em 2015. Esse documento determina os conhecimentos essenciais que 

todos os alunos da rede pública e privada da Educação Básica devem aprender. Atualmente a 

BNCC, abrange o ensino fundamental, e iniciou o processo de implantação de forma gradativa, 

no ensino médio, iniciando no 10 ano, em 2022, e dando sequência de forma gradativa até 2024, 

quando contemplará a série do 3 ano, no Amazonas. Tal documento apresenta como objetivo 

da aprendizagem:  

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 

ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e 

a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e 

resolver problemas e inventar soluções com base nos conhecimentos das 
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diferentes áreas (BRASIL, 2017, p.9 apud BATISTA; SILVA, 2018).  

 

Indo ao encontro desta perspectiva de ensino temos também o Referencial Curricular 

Amazonense (RCA), nestas orientações para o ensino no Amazonas, o educador o (a) média a 

construção do conhecimento, oportunizando o debate e iniciando a investigação, podendo 

utilizar os espaços de aprendizagens dos laboratórios de ciências assim como qualquer espaço 

que possa executar sua metodologia educacional, (RCA, 2019). Considerando as orientações 

do Referencial Curricular Amazonense devemos pensar no ensino de ciência que, mais do que 

possibilitar a decodificação de conteúdos deve contribuir para o desenvolvimento do cidadão 

ético e ativo na sociedade em que vive.  

Em consonância com Zompero (2016), as habilidades de observação, registro de dados, 

comunicação dos resultados, conclusão são características pertinentes às atividades 

investigativas. É evidente a necessidade do uso de metodologias alternativas ao ensino de 

Química, metodologias que favoreçam que o conhecimento seja construído o mais próximo do 

cotidiano do aluno, valorizando o conhecimento empírico, permitindo que o próprio estudante 

seja parte da construção de seu conhecimento.  

Considerando que a sociedade atual exige uma série de saberes básicos para que 

possamos nos desenvolver e ser capazes de conviver com os demais de forma harmônica e 

autônoma, esses saberes são chamados de “competências sócio emocionais” ou “competências 

para o século XXI”. Agregado a isso temos uma série de pesquisas que demonstram que o 

aprendizado ocorre quando tais competências são desenvolvidas. E que elas auxiliam na tomada 

de decisões, consequentemente temos cidadãos mais ativos, que se tornam protagonistas no 

meio onde convivem. Somado a isso e visando direcionar todas as escolas para um mesmo 

caminho a BNCC apresenta um grupo de dez competências e habilidades gerais que devem ser 

articuladas com os assuntos específicos de cada área do conhecimento, entre elas, podemos 

citar as competências que serviram de base para este trabalho:  

 

CONHECIMENTO: Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente 

construídos sobre o mundo físico, social e cultural;  

 

PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO: Exercitar a 

curiosidade intelectual, o pensamento e análise crítica, a imaginação e a 

criatividade,  

 

AUTOGESTÃO: Valorizar e compreender a diversidade de saberes, 

entender o mundo do trabalho e construir seu projeto de vida pessoal, 

profissional e social. (BRASIL, 2018, p. 16-17). 
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Baseado nesses documentos, é nítida a necessidade da oferta de um ensino que incentive 

o aluno a torna-se participativo, oferta de um ensino democrático para os envolvidos no 

processo, os educandos. De acordo com Chassot (2008, p. 91), uma das dimensões que 

privilegia o processo de uma educação ampla e para a formação da cidadania, é a Alfabetização 

Científica, que aqui será considerada uma complementação a esse ensino integral da ciência 

Química. 

 Segundo afirmam Carvalho; Praia; Vilches (2005, apud Munford; Caixeta, 2007), não 

dá para falar de ensino investigativo sem pensar que essa metodologia de ensino está 

relacionada e direcionada a Alfabetização Científica (AC). Isso se dá, pois, em nossa concepção 

essa metodologia nasce da necessidade de obter conhecimento a partir dos saberes científicos 

já para os alunos da educação básica, em especial no ensino fundamental e médio. Desse modo 

os discentes já podem desenvolver habilidades importantes sobre o conhecimento tecnológico, 

social e ambiental.   

Nas palavras de Chassot (2008): 

 

[...] seria desejável que os alfabetizados cientificamente não apenas tivessem 

facilitada leitura do mundo em que vivem, mas entendessem as necessidades 

de transformá-lo – e, preferencialmente, transformá-lo em algo melhor. Tenho 

sido recorrente na defesa da exigência de com a ciência melhorarmos a vida 

no planeta, e não torná-la mais perigosa, como ocorre, às vezes, com maus 

usos de algumas tecnologias (CHASSOT, 2008, p.94) 

 

Através dessa ótica vemos que a finalidade da Alfabetização Científica não se restringe 

unicamente à compreensão do mundo que nos cerca, mas também buscar formas para preservá-

lo, transformá-lo, isto é, usar o conhecimento científico para ajudar nosso planeta e não para 

fazer mau uso disso, contribuindo com a degradação do nosso planeta.  

Dentro do contexto das metodologias ativas para o ensino da Química optamos pelas 

Sequências Didáticas desenvolvidas para a realização desta investigação. Uma sequência 

didática trata-se de um conjunto de atividades muito bem planejas e estruturadas, para se 

alcançar um trabalho interdisciplinar, e que segundo Batista, (et al. 2019), mesmo que não haja 

total entendimento ou se não aprenderem no momento, criam-se possibilidades para que essa 

aprendizagem possa ocorrer no futuro, construindo assim seus saberes. 

A castanha-do-brasil que é nosso objeto de estudo, é um fruto muito apreciado na região 

amazônica e conhecido mundialmente. A castanheira (Bertholletia excelsa Bonpl) é uma árvore 

nativa e típica da região Amazônica, da qual se coletam frutos para produção da castanha-do-
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brasil. Seu fruto é um dos produtos florestais não-madeireiros mais importantes para a 

Amazônia (CLAY,1997), sendo a atividade econômica de maior rentabilidade para 

comunidades tradicionais. Sua safra ocorre durante os meses de dezembro a abril, atingindo os 

picos de produção quando os índices pluviométricos na região Amazônica são elevados 

(CARVALHO; FERREIRA; HOMMA, 1994).  

Desses frutos, se recolhe as sementes, comestíveis, uma oleoginosa, fonte de nutrientes 

essenciais ao organismo, consumidas in natura ou compondo vários pratos típicos da região 

amazônica. Também sendo usada como materia prima para produção de cosméticos, devido 

seu alto poder nutricional.     

 

 

 

METODOLOGIA  

Esta pesquisa analítica apresenta enfoques qualitativos e quantitativos, pois, 

investigamos um método de construção do conhecimento no qual o aluno também se torna 

protagonista e faz parte diretamente do processo de construção do conhecimento, levando em 

consideração as teorias construtivistas.  Visando um melhor desempenho da pesquisa em 

questão, escolhemos a pesquisa mista, de Estratégia Exploratoria Sequêncial de duas fases: 1ª 

fase, coleta de dados e análise qualitativa; 2a fase, coleta e análise de dados quantitativos com 

maior peso QUAL, pelo motivo de apresentar mais elementos de caráter qualitativos do que 

quantitativos, já o enfoque quantitativo, pretende-se usar apenas para representar o resultado da 

pesquisa.  

 Para a coleta de dados, a atividade foi iniciada através de uma Sequência Didática 

Investigativa sobre os conteúdos: Misturas de Substâncias, Substâncias química Pura e 

Figura  1 -   O fruto da castanha - do - brasil  in natura   

       

Fonte:  Portal tua saúde (2016)   
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Separação de Misturas, após a abordagem dos temas em sala, uma aula expositiva e dialogada 

com bastante ilustrações e contextualizada com as substâncias químicas presentes na semente 

da castanha. Essa atividade teve duração de 3h. Objetivo da sequência didática: Considerar os 

saberes cotidiano dos estudantes sobre substâncias químicas, misturas e separação de misturas, 

e levá-los a construírem hipóteses baseadas nesse conhecimento para posteriormente através de 

testagem e abordagem do conteúdo, por meio de sequências didáticas, transformá-lo em saber 

científico.  

 Sobre uma mesa na sala de aula, deixamos a disposição dos alunos várias amostras de 

materiais (componentes) e equipamentos produzido com materiais alternativos como garrafa 

pet, substituindo vidrarias de laboratório necessários para realizar separação de misturas.  

Estavam distribuídos sobre a mesa, café em pó, café solúvel, água morna em uma garrafa 

térmica, água a temperatura ambiente, açúcar, sal, pó de serra, limalha de ferro, isopor, óleo da 

castanha –do- brasil, areia, filtro de café, suporte de filtro, peneiras, colher descartável, álcool, 

chá de pacotinho (sachê) e um sistema de destilação simples montado sobre um fogão de 

ignição pronto para uso.   Os estudantes da turma, formaram seis grupos para realizar a 

atividade, sendo o primeiro grupo composto por quatro componentes, o segundo por quatro, o 

terceiro por quatro, o quarto por cinco, o quinto por cinco e o sexto grupo está composto por 

quatro componentes. 

 O objetivo da dinâmica na S.D foi no sentido de que após o conteúdo ministrado, os 

estudantes desenvolvessem habilidades para escolher componentes corretos para montar uma 

mistura homogênea e outra heterogênea e realizando em seguida um processo de separação 

destas mesmas misturas, de acordo com o problema proposto a seguir.  

Problema:  Usando os componentes disponíveis na bancada, monte um sistema contendo uma 

mistura homogênea e uma heterogênea, depois proponha o método mais adequado para separá-

las. Descreva no quadro abaixo o procedimento de cada etapa. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 Por se tratar de uma pesquisa mista sequencial para realização da análise dos dados das 

informações obtidas, elaboramos gráficos, tabelas ou gráficos, para que fosse possível ilustrar 

os dados coletados durante a aplicação das S.D. Dessa forma, inicialmente explicamos os 

métodos qualitativos a fim de produzir a teoria fundamentada e na sequência, expor os métodos 

quantitativos para agregar valor ao conhecimento adquirido. (ZAMPIERI; COLLADO; 

LUCIO, 2013).  
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 Abordamos o conteúdo separação de misturas e após deixarmos os componentes 

exposto mesa, solicitamos que os estudantes, em grupos, se aproximassem da mesa e 

escolhessem componentes para montar uma mistura homogênea e outra heterogênea. E após a 

realização desta etapa, os estudantes foram orientados a descrever no material recebido no 

grupo, como faria para separar a mistura preparada por eles, podendo ser usado mais de uma 

forma (técnica), para realizar a separação da mistura produzida.   

 

 

 

 

 

 

                

No gráfico abaixo, podemos analisar o resultado quantitativos da atividade 

investigativa para avaliar o conhecimento construído durante a S.D (sequência Didática).  

 

 Zulane (2006), aponta a investigação a partir de fatores cotidianos como fator essencial 

no processo de evolução conceitual dos alunos e Pozo (1998), a solução de problemas começa 

com a ativação dos conhecimentos prévios dos alunos. Sob essas perspectivas, escolhemos para 

realizar a atividade, um problema cuja resolução se apresentava alcançável pelos estudantes, de 

acordo com a análise ao impacto causando pelas consequências da pandemia vividos aqui no 

amazonas, nos anos de 2020 e 2021 no que se refere a educação. 

%  40  

%  20  

%  20  

%  20  

Misturas Heterogêneas  

Água e Óleo Água e chá de camomila  

pó de serra e areia Areia, sal e água  

% 20 

% 60 

% 20 

Misturas homogênea 

Água com açúcar Água com Sal 

Água com álcool 

Gráfico  1 -   Misturas homogêneas/ heterogêneas   
  

     

  

  

  

  

  

  

Fonte:    Própria (2021)   

 

Fonte: própria (2021) 

 

     Figura 2: escolha dos componentes  
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 O gráfico aponta que 100% dos estudantes fizeram escolhas certas dos componentes 

para preparar uma mistura homogênea; na mistura heterogênea, comprova que também 100% 

dos estudantes também escolheram os componentes certos para preparar a mistura.  

 No quadro abaixo expõe-se os resultados qualitativos para a continuidade da S.D, em 

relação ao problema proposto, como separar os componentes de cada tipo de mistura escolhida 

pelos estudantes.  

                              Quadro1: Resultado qualitativo- separação dos componentes da mistura 

Grupo A Mistura homogênea 

(Água e sal) 

Mistura heterogênea 

(Água e óleo) 

Tipo de  

separação 

Não há procedimento porque não tem como 

separar o sal da água 

 

Usamos uma garrafa ligada 

a um tubo na boca, botamos 

a mistura na garrafa, 

viramos e esperamos um 

pouco. Depois soltamos os 

dedos e a água saiu 

primeiro, é uma separação 

no funil de bromo. 

Grupo B Mistura homogênea (água e sal) Mistura heterogênea 

(areia + sal + água) 

Tipo de 

separação 

Para separa o sal da água, botamos 

a mistura no fogo e esperamos 

fazer uma evaporação.   

 

Misturamos  todos  os 

ingredientes e esperamos 

acontecer a decantação da 

areia.  

 

 

                           Tabela 1: Resultado quantitativo- separação de misturas  

Método de 

separação de mistura 

Em % por grupo 

Mistura homogênea   33% de acerto e 67% de 

erro na escolha da  técnica 

Mistura heterogênea 100 % de acerto na escolha 

do modo de separação da mistura. 

 

Fonte: próprio (2021) 

Fonte:  próprio (2021) 
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Observa-se que o maior erro ocorreu na separação da mistura homogênea, uma grande 

parcela dos estudantes não compreendeu as formas de separação corretas para esse tipo.  Por 

consequências da pandemia, os estudantes que cursavam o 10 ano do ensino médio, no 

momento da pesquisa, tiveram pouquíssimas aulas de Química até o início da pesquisa, 

estávamos voltando do período 100% remoto, e com quase nenhuma participação dos alunos 

nas salas de aula virtuais. Devido todas essas dificuldades, percebemos grandes dificuldades 

em relação à aprendizagem dos alunos. Muitos demonstravam dificuldades para se concentrar. 

Mesmo assim, julgamos a pesquisa eficaz, levando em consideração tantas dificuldades e, não 

podemos esquecer que uma metodologia por investigação requer tempo e treino para os 

estudantes se adequem a essa forma de ensino.  

CONCLUSÕES 

 Quando iniciou- se o trabalho de pesquisa, deixou-se clara a necessidade de mudança 

no que se refere as metodologias atuais (ainda com um cunho tradicional), para metodologias 

ativas, na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, sobretudo o ensino investigativo da 

ciência Química na escola Estadual Frei André da Costa. Acredita-se que a utilização apenas 

de recursos convencionais, que, contemplam principalmente o ensino tradicional, meramente 

expositivo, não contribui de maneira significativa para a construção de conhecimento, até 

porque, para que o conhecimento ocorra de maneira adequada e consistente, o aluno precisa 

entender como essa ciência se processa e qual sua relação com o cotidiano. Pode se considerar 

que o “Ensino Investigativo”, aquele que o aluno participa de forma ativa para construção de 

seu conhecimento é de grande contribuição para o ensino de Química.  

 Diante disso, a pesquisa teve como objetivo geral analisar os elementos do Ensino 

Investigativo da Ciência Química Constata-se que o objetivo geral foi atendido porque 

efetivamente o trabalho conseguiu identificar que à medida que os estudantes participavam da 

investigação, demonstravam amplitude de conhecimento ao se usar fatores empíricos, 

transformando-os em científicos, usando como elemento sempre presente, a castanha, 

participando assim, ativamente de todos os processos para transformação desse conhecimento, 

mostrando maiores interesses pela disciplina.   

 O objetivo específico inicial era particularizar os elementos do Ensino Investigativo da 

Ciência Química, e foi atendido porque os estudantes ao participarem da construção de seu 

conhecimento, quando usando o saber cotidiano, convertendo em saber científico, o saber 

passou a fazer sentido, conectando esse saber a sua vida.  
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O USO DE MEMES COMO UMA FERRAMENTA DE ENSINO-

APRENDIZAGEM NO ENSINO MÉDIO 

 
Ana Júlia da Silva Maia1;  

Alef de Farias Pontes2;  

Márcio Adriano de Azevedo3 
 

RESUMO 

Este estudo objetiva analisar o uso de memes como uma ferramenta didático-pedagógica, 

por meio de oficinas sobre Astronomia básica, direcionadas aos estudantes do 2° ano do 

ensino médio. O ensino de física é essencialmente formulista e pouco inovador nas salas de 

aula, apesar de muitos estudos informativos sobre o quão prejudicial e desinteressante essa 

metodologia anacrônica pode ser, ainda se segue esses passos, com pouca inovação e 

aprendizagem significativa. A partir de uma revisão bibliográfica sobre o ensino de física 

atual e prática realizada constatou-se o quão importante é a inovação no ensino e como a 

relação com o cotidiano dos estudantes pode influenciar na aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Metodologia de ensino. Memes. Ensino de física. Astronomia. Ensino 

médio.  

ABSTRACT 

This study aims to analyze the use of memes as a didactic-pedagogical tool, through 

workshops on basic astronomy, aimed at 2nd year high school students. Physics teaching is 

essentially formulaic and uninnovative in classrooms, despite many informative studies on 

how harmful and uninteresting this anachronistic methodology can be, it still follows these 

steps, with little innovation and meaningful learning. From a literature review on current 

physics teaching and practice, it was found how important innovation is in teaching and how 

the relationship with students' daily lives can influence learning. 

Keywords: Teaching methodology. Memes. Physics teaching. Astronomy. High school. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como objetivo apresentar resultados quali-qualitativos sobre a 

utilização de memes como uma ferramenta facilitadora do processo ensino-aprendizagem. 
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As motivações para a produção desse artigo decorrem da observação sobre como os memes 

são compartilhados e facilmente replicados por um público que em sua maioria são jovens. 

Na cultura atual, os memes acabaram se popularizando e são considerados ideias que se 

propagam facilmente através das redes sociais.  

O ensino de física praticado nas escolas e faculdades revela problemas se for tratado 

sempre de forma anacrônica sem que os professores considerem novas ferramentas e 

tecnologias que possibilitem uma metodologia inovadora facilitando a compreensão dos 

estudantes sobre o conteúdo ensinado em sala de aula. A metodologia de aulas somente 

expositivas sem nenhuma inovação ou contextualização com o cotidiano dos estudantes pode 

dificultar o processo de ensino-aprendizagem.  

Por anos já se discute sobre o ensino de física ser dominantemente formulista e como 

isso afeta a qualidade das aulas e a aprendizagem dos estudantes. Costumeiramente, 

estudantes decoram fórmulas para conseguirem notas boas em provas. Decorar é distante de 

entender. Há sobretudo falta de familiaridade com a física, ou seja, é necessário relacioná-la 

com a realidade do estudante, aproximá-la com os conhecimentos prévios que os discentes 

já possuem. Havendo necessidade de se ensinar o significado das fórmulas além de somente 

escrevê-las na lousa. Como também a necessidade de ser resgatada a própria história e 

filosofia da física para que os estudantes possam compreender como essa ciência foi 

desenvolvida e que está longe de ser terminada.  

Ao aproximar a física do cotidiano do estudante o estudo dessa ciência pode tornar a 

compreensão significativa, divertida e mais fácil de ser entendida sem que a sua 

compreensão seja exaustiva e desinteressante. Seguindo essa ideia de associar o ensino de 

física com a realidade dos discentes, pode-se observar o que se encontra mais atual entre os 

jovens, os memes.  

O objetivo principal dos memes é propagar alguma ideia, uma piada, informação 

sobre os mais diversos conteúdos, e podem ser facilmente compartilhados e viralizados nas 

redes sociais. Os memes são atualizados e recriados com conceitos que estão sempre 

mudando. Podem ser tudo aquilo que causa uma reprodução social e se populariza 

rapidamente, sendo uma imagem, áudio, figuras, textos, vídeo, bordão ou 

animação.  Compreende-se atualmente que os memes são uma linguagem própria do 

ambiente virtual.  
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É comum ser interpretado que os memes só servem para propagar uma linguagem 

humorística.  Contudo, se são considerados um gênero comunicativo e podem facilmente se 

propagar nas redes sociais, podendo ser intertextuais e sendo tratados variados conceitos, 

então também podem reproduzir ideias educativas que podem ser recriadas, viralizadas e 

fazer parte do cotidiano dos jovens estudantes que em sua maioria possuem redes sociais e 

acompanham aquilo que está alta, ou seja, aquilo que está sendo mais compartilhado.  

Portanto, visando produzir aulas que consigam gerar uma aproximação com o 

cotidiano do estudante e uma metodologia inovadora e facilitadora no ensino de física, foram 

produzidas oficinas para estudantes das turmas de 2° ano do ensino médio, pertencentes à 

Escola Estadual Calpúrnia Caldas Amorim, localizada no município de Caicó-RN, 

realizadas por discentes do curso de Licenciatura em Física do IFRN-Campus Caicó por 

meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), pela plataforma 

Google Meet devido ao contexto do ensino remoto da pandemia do Covid-19, objetivando 

ensinar sobre Astronomia básica para alunos do ensino médio, utilizando memes nas aulas 

como um recurso facilitador da aprendizagem. 

Para desenvolver o trabalho, foi optado por uma metodologia de revisão 

bibliográfica, coleta de memes que foram produzidos pelos estudantes após as oficinas 

ministradas e coleta de dados. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A física tem uma história de desenvolvimento consideravelmente extensa, com 

grandes progressos científicos entre os séculos XVII e XVIII, pouco dessa história é 

ensinada nas escolas de ensino médio atuais, assim como também pouco se é dito sobre essa 

história ainda estar dando seus passos visando novas descobertas e explicações para 

fenômenos ainda pouco explorados. Muito menos é ensinado sobre os cientistas que 

influenciaram e se tornaram responsáveis pelas grandes descobertas que constituem a física 

conhecida atualmente.  

Os estudantes pouco sabem sobre o processo científico e como ele se desenvolveu 

e como continua sendo desenvolvido, isso implica que os mesmos possam analisar a física e 

seu desenvolvimento de acordo com as ideias independentes que obtiveram, sendo por vezes 

ideias negativas que podem ser resumidas numa convicção de que a física foi desenvolvida 
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por pessoas geniais sem que se saiba o quanto foi árduo o estudo e a experimentação para 

que as teorias conhecidas hoje pudessem ser comprovadas.  

Zanetic (1989) em sua tese de doutorado intitulada “Física também é cultura!”, 

produzida há um pouco mais de 30 anos, mas ainda tão atual, defendeu alguns motivos sobre 

a importância de se utilizar no ensino de física a própria história da física. Ele argumenta 

que ensinar sobre a história da física e a sua filosofia torna evidente o quanto essa ciência 

sempre esteve inserida na cultura social. 

É importante ressaltar que ensinar sobre a história da física vai além de citar 

biografias ou uma rasa ordem cronológica dos fatores ocorridos que resultaram nas teorias 

atuais. Ainda em sua tese, Zanetic (1989) defende a respeito: 

Temos que organizar e implementar as experiências educacionais de tal 

forma que elas sejam significantes para a totalidade desses adolescentes. 

Certamente uma física que envolva as emoções, as idas e vindas das 

grandes ideias geradoras presentes nos problemas cruciais, o uso do 

discurso racional, o papel do discurso e conceituação tidos por mágicos, as 

ideias fantásticas dos pensadores científicos que construíram as grandes 

teorias que já dominaram ou ainda dominam o cotidiano dos físicos, enfim, 

toda essa física é incomparavelmente mais viva que a física essencialmente 

formal, a-histórica, recheada de exercícios, distante, quer de uma cultura 

popular, quer de uma cultura científica, parte integrante da vida inteligente 

contemporânea. (ZANETIC, 1989, p. 42). 

 

A discussão até agora tratada induz a outro ponto pouco explorado e aplicado 

atualmente de maneira superficial e resumida no ensino de física, o Método Científico. 

Pouco se é ensinado sobre como são de fato as etapas do Método Científico, o que predomina 

é uma ideia de que as teorias se iniciam com a observação seguindo de consistentes e 

vigorosos passos resultando numa comprovação.  

Segundo Moreira e Ostermann (1993), é errôneo ensinar que o método científico se 

inicia obrigatoriamente com a observação, ele defende que é a partir dos conhecimentos 

prévios que se inicia uma observação, logo a essa observação que se antecipa das outras 

etapas, só pode ser realizada a partir daquilo que já se sabe, sendo isso as teorias já 

conhecidas. Não é simplesmente decidir observar algo, é observar a partir daquilo que já se 

conhece. Sobre a rigidez das etapas seguintes à observação, que seriam a experimentação, 

uma lógica indutiva, um percurso linear e a comprovação de algo, Moreira (1993) 

argumenta: 

O método científico não é um procedimento lógico, algorítmico, rígido. 

Em outras palavras, o método científico não é uma receita, uma sequência 
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linear de passos que necessariamente conduz a uma descoberta ou, pelo 

menos, a uma conclusão ou a um resultado. Na prática, muitas vezes, o 

cientista procede por tentativas, vai numa direção, volta mede novamente, 

abandona certas hipóteses porque não tem equipamento adequado, faz uso 

da intuição, dá “chutes”, se deprime, se entusiasma, se apega a uma teoria. 

Enfim, fazer ciência é uma atividade humana, com todos os defeitos e 

virtudes que o ser humano tem, e com muita teoria que ele tem na cabeça. 

Conceber o método científico como uma sequência rigorosa de passos que 

o cientista segue disciplinarmente é conceber de maneira errônea a 

atividade científica. (MOREIRA; OSTERMANN, 1993) 

 

Esses fatores prejudiciais ao ensino dificultam o despertar do interesse do estudante 

sobre aquilo que a ele está sendo apresentado e são precedentes de outros, como a falta de 

experimentação nas escolas e o ensino significativo associado ao cotidiano do estudante 

partindo de conceitos que os mesmos já conhecem e podem associar com mais facilidade. 

No ensino de física ainda predomina a educação bancária de Freire, aulas expositivas 

centradas somente no professor, metodologias arcaicas, aprendizagem mecânica e foco em 

exames vestibulares, provas objetivando respostas corretas e boas notas, sem que haja 

realmente a aprendizagem.  

Assim, seguem-se os passos da educação bancária de Freire que é descrita em seu 

livro “Pedagogia do Oprimido” como o estudante sendo visto como um banco em que o 

professor deposita conhecimento, como foi descrito por Freire (1987):  

A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à 

memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os 

transforma em “vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” pelo 

educador. Quanto mais vá “enchendo” os recipientes com seus 

“depósitos”, tanto melhor educador será. Quanto mais se deixem 

docilmente “encher”, tanto melhores educandos serão. (FREIRE, 1987) 

  

E por que de fato, mesmo com tantos estudos já realizados, ainda se insiste em uma 

excessiva metodologia pouco inovadora e essencialmente formulista? Isso pode ser 

analisado diretamente de sua fonte, a formação do professor. Boa parte dos professores 

seguem essa metodologia por que foram ensinados com a mesma metodologia. Martins 

(2009) com o livro “Física ainda é cultura?” Apresenta reflexões e discussões de vários 

autores acerca do ensino de física relacionadas com a tese de Zanetic (1989). Dessas 

discussões é possível perceber sobre o que foi relatado acima sobre os vários estudos 

demonstrando o quanto o ensino de física é predominantemente arcaico e ainda assim 

desafiadoramente imutável.  

Em um desses estudos, Pernambuco (2009) destaca que:  
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As licenciaturas conseguiram contemplar em seus projetos pedagógicos – 

nas disciplinas pedagógicas e nas disciplinas de interface, a física como 

cultura, na sua relação com as outras disciplinas, com conteúdos que levam 

em conta as características dos alunos e formação para cidadania. No 

entanto, não há mudanças nas disciplinas de conteúdo, permanecendo a 

dicotomia entre disciplinas de conteúdo e as outras disciplinas 

(PERNAMBUCO, 2009, p. 109). 

 

Com isso, os professores se formam e acabam seguindo os mesmos métodos de 

ensino que lhes são ofertados da escola até a faculdade. Mesmo com os métodos inovadores 

que existem atualmente, a busca pela inovação com a tecnologia na sala de aula é quase 

escassa, a busca por tentar relacionar o conteúdo com aquilo que o estudante já está 

familiarizado é mínima, por isso, buscar novas ferramentas de ensino pode se tornar o 

diferencial na forma de ensinar. Para isso pode ser observado aquilo que os estudantes 

utilizam com mais frequência, o que pode estar quase sempre presente no cotidiano dos 

mesmos e a forma que se comunicam e compartilham entre si as inovações, é preciso se 

reiterar das possibilidades de ferramentas úteis que podem ter utilidade na sala de aula.  

O uso de memes como ferramenta didática-pedagógica para o ensino de Física 

Não é difícil observar que os memes tornaram-se os fenômenos da internet, 

facilmente produzidos e replicados entre os usuários de redes sociais, sempre em alta e nunca 

perde a graça, mesmo memes mais antigos estão sempre em alta sendo recriados com novas 

ideias e se tornando mais virais. Contudo a criação do termo meme surgiu de um estudo 

realizado por Richard Dawkins (1976) em seu livro “O gene egoísta”. O termo foi criado 

com a intenção de se referir há algo cultural e transmissor de informações, tendo assim 

similaridade com os genes que são responsáveis por replicar material biológico.  

Seguindo o contexto atual da sociedade, os memes são replicadores de material 

cultural. Assim, Dawkins sugere que as ideias são passadas adiante com a cultura de geração 

para geração, semelhante ao gene. Sintetizando com o fato de que os memes são replicadores 

de ideias, se tratando também de intertextualidade e sabendo que as ideias podem ser 

apresentadas de diversas maneiras, é possível encontrar memes que reproduzem ideias 

educativas, sendo uma determinada informação com teor humorístico de algum conteúdo 

escolar.  

Podendo ser tido como uma ótima ferramenta didática para se experimentar 

inovações na sala de aula que contemple a busca pela contextualização com o cotidiano dos 
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estudantes e que possa ocasionar diversão e aprendizagem de maneira mais diversificada. 

Além de poder serem proporcionadas atividades que utilizem de novas tecnologias para 

incentivar o estudo e a criatividade dos estudantes sobre os assuntos debatidos e ensinados 

na escola a partir da utilização de memes.  

METODOLOGIA  

Foram produzidas três oficinas. A primeira oficina tratou sobre o Sistema Solar, a 

segunda oficina tinha como foco as estrelas e na terceira foi discutido sobre a teoria do Big 

Bang. A ordem das oficinas foi escolhida de acordo com a organização da sequência dos 

conteúdos abordados em cada uma. Os estudantes foram participativos durante todas as 

oficinas e também demonstraram que estavam compreendendo os conceitos que estavam 

sendo tratados. No final de cada oficina foram encaminhadas atividades não obrigatórias 

para os alunos que participaram, as atividades visavam avaliar a compreensão dos alunos a 

partir da produção de memes e derivados, e foram depositadas pelos mesmos na ferramenta 

online Padlet que permite o compartilhamento de diversos conteúdos, sendo disponibilizada 

pelos bolsistas responsáveis pelas oficinas. 

As oficinas basearam-se na BNCC utilizando a competência específica 2 que consiste 

em construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para 

elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos 

e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis. Em função da habilidade 

EM13CNT202 que se expressa em interpretar formas de manifestação da vida, considerando 

seus diferentes níveis de organização (da composição molecular à biosfera), bem como as 

condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, tanto na Terra quanto em 

outros planetas. 

Os recursos didáticos utilizados nas oficinas foram dispositivos com acesso à 

internet; slides elaborados na plataforma online Canva, e no PowerPoint; também usamos a 

plataforma online Mentimeter como ferramenta para conhecer o conhecimento prévio dos 

alunos; e os memes, ferramenta principal nas oficinas. 

Primeira oficina 

A primeira oficina sobre astronomia teve como objetivo explicar aos alunos o que é 

o Sistema Solar, mostrando para eles os principais astros que o compõem, como os planetas 
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e suas derivações, os satélites naturais e o Sol. E como objetivo extra estava evidenciar aos 

alunos a diferença dos cometas, asteroides, meteoros, meteoritos e meteoroides, astros que 

muitas vezes confundem os alunos. 

A oficina foi iniciada com o primeiro momento que teve como proposta saber qual 

era o conhecimento prévio dos alunos sobre o tema, para isso, foi utilizada a plataforma 

Mentimeter, nela foi feita uma nuvem com palavras relacionadas ao Sistema Solar. Já 

conhecendo o que os alunos entendem sobre o Sistema Solar a partir das suas respostas, foi 

feita uma breve introdução sobre o tema, em que foi explicado cada palavra comentada e 

qual sua relação (ou não) com o Sistema Solar. 

No segundo momento, foi feita uma abordagem mais aprofundada sobre o Sistema 

Solar utilizando slides no Canva com fotos, vídeos, curiosidades e memes como ferramentas 

de aprendizagem. Esse slide teve a seguinte sequência didática: Conceito amplo sobre o que 

é o Sistema Solar; Planetas rochosos; À Terra; Planetas gasosos; Planetas anões; Satélites 

naturais; Cometas, asteroides, meteoros e meteoritos. Em todo momento, a interação com os 

alunos era o principal objetivo e para isso foi utilizado perguntas retóricas, memes e 

curiosidades que apareceram no decorrer dos slides para manter o aluno prestando atenção 

e curioso com o tema proposto. 

No terceiro momento foram mostrados dois vídeos que tinham como objetivo 

comparar o tamanho de alguns satélites naturais, planetas e estrelas. Além disso, como nos 

vídeos tem muitas estrelas, houve a tentativa de deixá-los curiosos e ansiosos para a próxima 

oficina que foi justamente sobre as estrelas. Por fim, encaminhamos a atividade, tiramos as 

dúvidas dos alunos e finalizamos a primeira oficina. 

Segunda oficina 

A segunda oficina sobre astronomia teve como propósito fazer com que os alunos 

compreendessem como surgiram as estrelas e suas principais características, incluindo fusão 

nuclear que ocorre no núcleo das estrelas, tamanhos e as diferenças entre as cores de cada 

uma, espectroscopia básica e o esclarecimento sobre o que é anos-luz, assim como também, 

essa oficina, visava avaliar a compreensão dos alunos sobre o assunto com uma atividade 

destinada a eles. 

A aula foi dividida em três momentos e ao último momento foi encaminhada uma 

atividade. No primeiro momento foi utilizado a plataforma online Mentimeter para sabermos 
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previamente o conhecimento dos estudantes sobre o tema da aula. Os alunos em sua maioria 

depositaram na plataforma palavras que eles conseguiam relacionar com as estrelas e nesse 

primeiro momento debatemos sobre esses conhecimentos que eles já possuíam.  

No segundo momento, para que os alunos pudessem compreender como surgiram as 

estrelas, foi tratado como surgiram as partículas e o processo que houve até essas partículas 

conseguissem constituir o átomo até ocorrer a fusão nuclear no centro das estrelas. Nesse 

momento outros temas também foram debatidos e variando de acordo com a curiosidade dos 

alunos e a participação deles durante a oficina. Foi ensinado sobre os tipos de estrelas, suas 

cores, temperaturas, tempo de vida de cada uma das estrelas apresentadas e as 

transformações que ocorrem durante o período de vida delas.  Foi explicado também a 

distância dada em anos-luz.  

Por fim, no terceiro momento, foi explicada qual seria atividade da oficina destinada 

aos alunos, foi dado também um prazo de entrega. Para a realização da atividade dessa 

oficina, cada um deveria produzir um meme em formato de um vídeo curto sobre algum dos 

conteúdos tratados na oficina e a escolha sobre qual conceito tratar ficaria a critério deles. 

Terceira oficina 

A terceira oficina sobre astronomia teve como objetivo principal fazer com que os 

alunos compreendam a teoria do Big Bang, o que são as galáxias e como elas surgiram. A 

aula foi dividida em três momentos. No primeiro momento foi apresentado o que é o cosmo 

e quais são os seus modelos, sendo eles o estático, o expansivo, o estacionário e o cíclico.  

No segundo momento foi explicado aos estudantes sobre a Teoria do Big Bang, que 

explica o surgimento do universo, em seguida o motivo do universo se encontrar em 

constante expansão. Posteriormente, mostramos as teorias de como pode ocorrer o fim do 

universo, que são o Big Rip, o Big Crunch e o Big Freeze. E por fim debatemos com os 

estudantes os conceitos que eles aprenderam na oficina e dúvidas que foram formuladas por 

eles. Posteriormente, encaminhamos a última etapa da atividade solicitando que os 

estudantes respondessem um formulário avaliativo das oficinas e da utilização de memes 

como ferramenta didática-pedagógica para o ensino e avaliação 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Os estudantes produziram e compartilharam no Padlet as atividades que foram 

encaminhadas nas oficinas. Eles elaboram essas tarefas por meio de ferramentas encontradas 

por eles na internet ou aplicativos de celulares que facilitavam a criação de legendas nas 

imagens, criação de vídeos e disponibilizavam memes populares que poderiam ser 

reelaborados: 

Figura 1: Atividades produzidas pelos estudantes 

 

Fonte: Própria (2021) 

  A partir do formulário avaliativo das oficinas, enviado para os alunos no final da 

terceira oficina, percebemos que todos os estudantes gostam de memes, gostaram de 

participar das oficinas, gostaram das atividades propostas com memes e também da forma 

que os memes foram utilizados em aula. Além disso, todos os alunos afirmaram que os 

memes podem ser usados como ferramenta facilitadora da aprendizagem. As figuras abaixo 

ilustram as respostas de três perguntas do formulário que fazem conexão com o uso de 

memes para entender conceitos de sala de aula: 

 

 

 

 

 

Figura 02: Sobre encontrar memes educativos nas redes sociais 
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Fonte: Própria (2021) 

Figura 03: Sobre entender memes educativos nas redes sociais 

 

Fonte: Própria (2021) 

Figura 04: Sobre a frequência com que acompanha memes educativos nas redes sociais 

 

Fonte: Própria (2021) 

Além desse formulário, elaboramos um outro sobre o uso de memes como ferramenta 

facilitadora da aprendizagem para alunos e professores. Responderam 73 pessoas, sendo 61 

alunos e 12 professores. Do total de respostas, temos: 45 são da rede federal, 22 da rede 

privada, 5 da rede estadual e apenas 1 da rede municipal; 62 pessoas afirmaram gostar de 

memes e 11 não; 48 pessoas costumam ver memes educativos em suas redes sociais e 25 
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pessoas raramente veem; 41 pessoas acham que os memes podem ser usados como  

ferramenta facilitadora da aprendizagem e 32 pessoas responderam que às vezes, 

dependendo do conteúdo a ser aplicado; 64 pessoas já encontraram memes nas redes sociais 

que tenham relação com conteúdos trabalhados em aula e 9 não. 

Das respostas das perguntas direcionadas aos alunos, temos: 43 já tiveram aula com 

que os professores usaram memes e 18 não; 49 responderam que queriam que os professores 

usassem mais memes nas aulas 12 responderam que talvez sim, dependendo do conteúdo; 27 

conseguiram compreender melhor o conteúdo ao ver um meme na internet e 34 conseguiram 

entender um meme por causa de uma aula que assistiu. 

Das respostas das perguntas direcionadas aos professores, temos: 7 já usaram memes 

em sala de aula e 5 não; 9 afirmaram que os alunos acharam divertido e se mostraram mais 

interessados pelo conteúdo que estava sendo tratado e 3 afirmaram que os alunos acharam o 

momento divertido, mas depois não se mostraram tão interessados pelo conteúdo; 6 

responderam que pretendem usar mais memes em sala de aula, 5 que talvez e 1 que não usará. 

CONCLUSÕES  

A partir das análises sobre como o ensino de física tem sido desenvolvido nas salas 

de aula, sendo o ensino predominantemente propedêutico, pouco inovador, assim como 

também a maioria dos livros didáticos que acabam corroborando com esse aspecto arcaico, 

trazendo apenas situações-problemas desligadas da realidade vivencial do estudante, é 

evidente o desinteresse da maioria dos estudantes pelos conceitos físicos, já que quase 

sempre que se pensa em física o que vem à mente são fórmulas e palavras complicadas. 

Mesmo com os discursos de como o ensino pode ser melhorado e todas as propostas 

inovadoras que poderiam ser utilizadas, ainda parece utópico que todas essas ideias possam 

prevalecer e causar um efeito revolucionário na aprendizagem dos estudantes. A ideia que 

se pretende passar nesse presente estudo, não é que a metodologia do(a) professor(a) em 

explicar os conteúdos como está nos livros didáticos, apresentar fórmulas, utilizar lousa ou 

PowerPoint precise ser descartada, mas que no processo de ensino-aprendizagem da física, 

que demanda a teoria e as fórmulas, outras alternativas metodológicas, como o uso de memes 

também possam ser incorporadas. 

Essas mudanças no ensino de física podem acontecer mesmo que o processo possa 

parecer lento, mas para isso, o agir é necessário, parafraseando Paulo Freire, que no 
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“Simpósio sobre Educação” em 1982 disse que “É preciso fazer o impossível hoje, para que 

possamos fazer amanhã o que é impossível hoje”. 

Existem técnicas, métodos diferentes que podem inovar as aulas e tornarem-nas 

menos repetitivas e desinteressantes. A análise produzida reflete em alguns dos problemas 

que o ensino de física possui e sabendo quais são esses problemas podem ser elaborados 

métodos que possam tornar o ensino-aprendizagem satisfatório e significativo. 

 Portanto, utilizando os memes como um instrumento de ensino foi constatado que o 

conteúdo trabalhado com os estudantes obteve os resultados esperados, que seriam a 

aprendizagem significativa, relacionada com o cotidiano dos estudantes e ainda podendo ser 

comprovado com os dados obtidos a partir dos formulários respondidos, sendo assim, fazer 

o uso de memes com conteúdo educativo como uma ferramenta didática-pedagógica em sala 

de aula, pode facilitar o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes.   
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O USO DE TECNOLOGIAS NA ESCOLA: ESTUDO REFLEXIVO SOBRE 

ENSINAR E APRENDER NA ERA INFORMATIZADA 

 
 

 

 

 
RESUMO 

Rosângela Sâmara Rodrigues dos Santos1; 

Maria Josélia Valentim Lopes Custódio2; 

Francisca Veras da Silva3; 

Antônio Gilliard Veras da Silva4 

Este trabalho intitula-se “O Uso de tecnologias na Escola: estudo reflexivo sobre ensinar e 

aprender na era informatizada”, que vem trazer para discussão os efeitos positivos do uso de 

recursos tencológicos na educação, bem como a necessidade de usar recursos tecnológicos 

para fortalecer o ensino-aprendizagem. Parte do questionamento: quais os benefícios para 

criança e jovens no uso de recursos tecnológicos na escola? Essa indagação aponta para a 

ideia de que vivenciando esse período pandêmico, cada vez mais a tecnologia e essencial 

para ensinar e aprender e busca-se assim, firmar conceitos e perspectivas quanto esta 

temática. Organiza-se de forma que as ideias centrais são expressas no referencial teórico 

que tem como autores pesquisados Almeida (1998), Berbel (1999), Chaves (1983), Gentili 

(2012), Monteiro (2007), Moran (1999), entre outros. Apresenta-se dividido em tópicos que 

trazem em sua fundamentação: ‘Ensinar e Aprender no Contexto Educacional Atual’, 

fazendo conceituação de ensino e aprendizagem, em seguida aborda ‘O Uso de Novas 

Tecnologias na Educação’ que vem mostrar este como um ponto relevante para o processo 

ensino-aprendizagem, e finaliza então com discussão sobre “O ensino com tecnologia no 

período pandêmico” em os recursos tecnológicos como elemento de diversidade nas aulas 

são apresentados num período crítico à nível mundial. Esta pesquisa caracteriza-se como um 

estudo bibliográfico com método qualitativo. Dessa maneira, este estudo reflete as inovações 

que acontecem no contexto educacional e considera positivo o uso de tecnologia em sala de 

aula, de modo que contribui para que a aprendizagem se firme constantemente. 

 

Palavras-Chave: Tecnologia. Educação. Processo Ensino-Aprendizagem. 

 
ABSTRACT 

This work is entitled "Using the Computer at School", which brings to discussion the positive 

effects of informatics in education, as well as the need to use technological resources to 

strengthen teaching and learning. Part of the question: what are the benefits for children and 
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young people in the use of technological resources at school? This question points to the 

idea that, experiencing this pandemic period, technology is increasingly essential for 

teaching and learning, and thus, it seeks to establish concepts and perspectives on this theme. 

It is organized so that the central ideas are expressed in the theoretical framework that has 

as researched authors Almeida (1998), Berbel (1999), Chaves (1983), Gentili (2012), 

Monteiro (2007), Moran (1999), among others. others. It is presented divided into topics that 

bring in their foundation: 'Teaching and Learning in the Current Educational Context', 

making a conceptualization of teaching and learning, then it addresses 'The Use of New 

Technologies in Education' that shows this as a relevant point for the teaching-learning 

process, and then ends with a discussion on “Teaching with technology in the pandemic 

period” in which technological resources as an element of diversity in classes are presented 

in a critical period worldwide. This research is characterized as a bibliographic study with a 

qualitative method. In this way, this study reflects the innovations that take place in the 

educational context and considers the use of technology in the classroom to be positive, in a 

way that contributes to constant learning. 

 

Keywords: Technology. Education. Teaching-Learning Process. 

 
INTRODUÇÃO 

No decorrer dos anos, a humanidade sempre mostra que as habilidades para inovar e 

mudar são características suas e sempre ocorrem pela necessidade que tem em buscar o 

conhecimento, aperfeiçoando-o à medida que novas oportunidades de aprendizagem 

aparecem beneficiando sua convivência social, e mais ainda, ampliando o desenvolvimento 

intelectual de cada ser. Assim, este trabalho, intitulado “O Uso de tecnologias na Escola: 

estudo reflexivo sobre ensinar e aprender na era informatizada” aborda de maneira sucinta 

um dos eixos mais relevantes em termo de educação, que é a utilização de recursos 

tecnológicos nas salas de aula. 

Apresenta-se então refletindo sobre “Ensinar e Aprender no Contexto Educacional 

Atual”, onde mostra um rápido conceito de ensino e de aprendizagem, faz reflexão acerca 

da temática “O Uso de Novas Tecnologias na Educação”, onde são abordadas as tecnologias 

e sua utilização na educação, e conclui com “O ensino com tecnologia no período 

pandêmico”, considerando o seu uso como elemento para diversificar as estratégias de 

ensino e aprendizagem, que traz para a sala de aula a oportunidade de exercitar a 

aprendizagem de maneira individual e coletiva, por meio do uso das tecnologias da 

educação. 

Portanto, esta pesquisa é uma análise bibliográfica que consiste numa oportunidade 

de subsidiar o fazer pedagógico de professores que se preocupam com o primordial: a 
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aprendizagem satisfatória, em que o aluno se prepara para atuação cidadã. Assim, pensa-se 

neste trabalho como uma forma de refletir, pensar e agir no contexto educacional mediante 

o vasto desenvolvimento de teorias e métodos, condicionando sempre uma boa 

aprendizagem para o homem de ontem, de hoje e de amanhã. 

Apresentam-se como objetivos: Refletir acerca da inclusão de mídias educativas no 

ambiente escolar; Perceber a importância das tecnologias no contexto educacional atual; 

Perceber influências da tecnologia no processo ensino-aprendizagem; Apresentar a 

importância de investir em subsídios que conduzam a uma educação de qualidade. 

Assim, entendendo que a educação que se faz na atualidade prima pelo 

desenvolvimento de cidadãos participativos e ativos socialmente, numa formação de valores 

e conhecimentos, este estudo contribui ao destacar o uso de tecnologias educacionais como 

instrumento de aprendizagem, considerando que seja com uso de internet ou dos aplicativos 

educativos, de alguma maneira, a aprendizagem se efetiva. 

 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
ENSINAR E APRENDER NO CONTEXTO EDUCACIONAL ATUAL 

O processo ensino-aprendizagem por algum tempo foi considerado dissociável, ou 

seja, considerava-se que o mesmo tinha o mesmo significado, e isto ocasionou muitas 

controvérsias na educação, além do que, a visão que se tinha era de que nas escolas, a única 

ação plausível era do ensino, onde os professores eram os principais agentes. Dessa forma, 

este tópico reflete o que é ensinar e o que é aprender, considerando suas especificidades e 

objetivos, de maneira que ambos buscam o desenvolvimento pleno do indivíduo, porém, 

sabendo que são ações distintas que se interligam. 

 
Podemos notar que a ação de ensinar pode ser feitas às vezes de maneira muito 

simples e espontânea, como o indígena que ensina seu filho a caçar, ou de forma 

muito técnica e precisa, como nos modernos “sistemas de instrução” da chamada 

“Pedagogia Cibernética (PEREIRA E BORDENAVE, p. 41, 1988). 

 
Pensar o ensino e a aprendizagem como processos distintos, é afirmar que o que é 

ensinado nem sempre é aprendido, e o que foi aprendido pode não ter sido ensinado, ou seja, 

nega-se sua relação estreita, e oportuniza as divergências entre o que é ensinar e aprender no 

contexto educacional. O ensino pode ser entendido como toda a forma de mediar ou partilhar 
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os conhecimentos adquiridos durante curto ou longo espaço de tempo. E ao ensinar, é preciso 

aprender paralelamente, e essa aprendizagem resultará no auxílio e construção de 

conhecimentos, eliminando a velha concepção de que ensinar é repassar sistematicamente 

os conteúdos elencados. 

Assim, ensinar é a soma e a divisão de conhecimentos significativos, que contribuem 

para o desenvolvimento humano e das habilidades necessárias para a convivência social, e 

ainda é uma atividade que foge dos padrões educacionais, e na atualidade envolve a 

construção do conhecimento considerando a realidade dos alunos. O ensino é um processo 

permanente e contínuo, e ensinar não é adquirir receitas prontas ou estratégias de ensino que 

repassem conteúdos de forma mecânica; e sim compreender que se trata de um processo que 

evolui e se modifica e se efetiva à medida que a formação do indivíduo envolve as 

descobertas que se efetivam da reflexão e análise. 

 
Para que o professor tenha condições de criar ambientes de aprendizagem que 

possam garantir esse movimento (contínuo de construção e reconstrução do 

conhecimento) é preciso reestruturar o processo de formação, o qual assume a 

característica de continuidade. Há necessidade de que o professor seja preparado 

para desenvolver competências, tais como: estar aberto a aprender a aprender, 

atuar a partir de temas emergentes no contexto e de interesse dos alunos, promover 

o desenvolvimento de projetos cooperativos, assumir atitude de investigador do 

conhecimento e da aprendizagem do aluno, propiciar a reflexão, a depuração e o 

pensar sobre o pensar, dominar recursos computacionais, identificar as 

potencialidades de aplicação desses recursos na prática pedagógica, desenvolver 

um processo de reflexão na prática e sobre a prática, reelaborando continuamente 

teorias que orientem sua atitude de mediação (ALMEIDA, 1998, p. 02). 

 

Sabendo que as opiniões e conceitos de aprendizagem são muito divergentes e 

variáveis, é importante compreender esse processo de modo mais restrito e refletir sobre sua 

real situação no contexto educacional atual, tendo então inicialmente a concepção que 

aprender é adquirir conhecimentos por meio de esforço próprio, não sendo uma atividade 

básica de memorização, mas o desenvolvimento de aptidões intelectuais e habilidades 

diversas. 

Assim, a aprendizagem é, portanto, inerente do ser humano desde o seu nascimento, 

e seu aperfeiçoamento se dará no decorrer de sua existência em resposta aos estímulos 

internos ou externos recebidos, podendo ser inata ou adquirida. A aprendizagem inata é 

aquela que é própria do ser humano, ele já nasce propenso a desenvolvê-la, e a adquirida é 

aquela em que o ser humano a desenvolve no meio social e temporal, como as regras de 

convivência. 
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As abordagens acerca das teorias da aprendizagem são pautadas em estudos 

relevantes, e dentre elas se destacam, de acordo com Moreira (1999): o behaviorismo, que 

trata da aprendizagem como a aquisição de comportamento através de estímulo e resposta, 

e tem como características passividade do indivíduo, aprendizagem é comportamento 

expresso, o reforço é motivador e a aprendizagem modela o indivíduo; o cognitivismo que 

considera o indivíduo como ser ativo, em que experiências tem significado, consistindo em 

um processo dinâmico, obedecendo o esquema individuo → informação → codificação → 

recodificação → processamento → aprendizagem; o humanismo, que considera o indivíduo 

como ser autônomo, senhor de suas vontades e que tem a vida influenciada por suas escolhas, 

de modo que a aprendizagem ocorre com base na auto direção, segundo experiências 

anteriores e os estímulos recebidos que originaram a aprendizagem, que acontece 

espontaneamente; e o socialismo, que considera a aprendizagem fruto da convivência social, 

recebendo influência do ambiente e das mudanças de comportamento. 

 
A aprendizagem não é um acréscimo que se faça ao ser humano, nem uma mera 

construção ou aquisição de conhecimentos. É a própria constituição do homem, 

nem a partir do nada (o homem é concebido e nasce já no seio de uma cultura), 

nem uma mera conformação ao que já existe. Pela aprendizagem se constitui 

sempre de novo a ordem simbólica do mundo dos homens e nesta se constituem 

indivíduos que aprendem (MARQUES, in MEDEIROS, 2007, p. 185). 

 

Outros estudiosos desenvolveram novas abordagens sobre a aprendizagem, e os de 

maior destaque foram Vygotsky e Piaget. Para Vygotsky (1993), a aprendizagem é uma 

condição humana que envolve aspectos afetivos, em que o contexto emocional e histórico 

influencia a aprendizagem e visão do mundo. Para Piaget (1982), a aprendizagem é um 

processo que tem por base a assimilação e a acomodação, em que estabelece assim o 

equilíbrio cognitivo necessário ao desenvolvimento de habilidades. Ainda segundo Piaget 

(1982), a aprendizagem só consiste em uma ação satisfatória se envolver os aspectos 

intelectuais com os afetivos, sociais e morais, desconsiderando a passividade do indivíduo, 

já que o mesmo é ativo em suas descobertas e na construção do conhecimento. 

Enfim, existem inúmeros aspectos a serem considerados no que diz respeito à 

aprendizagem, mas os de maior importância é a quantidade de informações a serem 

absorvidas, o que leva a crer que as informações a serem aprendidas só devem ser repassadas 

de acordo com a sua relevância para cada momento; já que a diferenciação de atividades 

propostas instiga o indivíduo a se concentrar mais e consequentemente realizar o que é 
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proposto por meio da motivação; a seleção e os objetivos da aprendizagem, organizando 

assim estratégias para uma aprendizagem bem sucedida; a cooperação, em que o indivíduo 

aprende melhor quando recebe auxílio, quando interage mais, discutindo e refletindo 

possibilidades em grupo. Considerando esses pontos, é possível chegar a uma aprendizagem 

eficaz. 

Portanto, a aprendizagem é uma forma de demonstrar as condições de cada indivíduo 

de apreender conhecimentos e utilizá-los de acordo com as necessidades individuais, de 

modo que a mesma acontece de forma gradativa, única, com significados diferentes. Assim, 

aprender significa conhecer e transformar o conhecimento, ampliando o que já foi aprendido 

diante da dinamicidade de aprender, sem considerar a aprendizagem como estática, pois 

evolui gradativamente. 

 
O USO DE NOVAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO 

A educação tem evoluído, embora ainda deixe lacunas e necessite ampliar 

concepções e para que a compreensão do que se pretende realmente com o ato de educar, é 

preciso que se saiba que a educação nacional é um conjunto de métodos e técnicas que 

viabilizam a realização do processo ensino-aprendizagem com base em recursos 

facilitadores, como é o caso das novas tecnologias. Usar as novas tecnologias na educação é 

uma ação inovadora que vem ganhando espaço no contexto educacional brasileiro, para isso 

é preciso que se compreenda primeiro os significados estabelecidos para a tecnologia, antes 

mesmo de se estabelecer esses aspectos na educação. Segundo Bunce, Consultor em 

Tecnologia da Educação do Reino Unido, o acesso à recursos tecnológicos fará com que o 

professor: 

 
Em vez de explicar o conteúdo, ele vai criar as perguntas sobre o mundo real e os 

problemas globais para serem respondidas pelos alunos, que, por sua vez, com a 

tecnologia, podem ir sozinhos atrás das informações e trazer as soluções. É assim 

que se educa cidadãos com autonomia para aprender (BUNCE in GENTILI, 

Revista Nova Escola on line, jan. 2012). 

 

A palavra tecnologia é originada da língua grega, e em sua epistemologia significa 

τεχνη — "técnica, arte, ofício" e λογια — "estudo". Dessa forma, é possível entender a 

tecnologia como a aquisição de conhecimentos técnicos e científicos por meio de 

ferramentas e materiais criados a partir da existência desses conhecimentos, no caso, as 
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ferramentas de aprendizagem como as TIC's. Na atualidade, a tecnologia é compreendida 

como máquinas e ferramentas ou técnicas e métodos que auxiliam na resolução de problemas 

(mediante exploração da inteligência lógico-matemática), método de construção e trabalho 

(explorado por meio da inteligência espacial), ou ainda é concebida como o nível de 

conhecimento científico, matemático e técnico, dando ênfase à exploração das inteligências 

múltiplas. Assim, de modo sucinto, a tecnologia é um conjunto de recursos que se encontram 

para criação de métodos que facilitarão a aquisição de conhecimentos básicos e 

indispensáveis à vida humana. 

Ainda pensando em otimizar os aspectos tecnológicos é possível determinar que a 

tecnologia se apresenta em formas de exploração dos conhecimentos, constituindo-se em 

tecnologias clássicas, avançadas, de comunicação e elétricas. De maneira mais detalhada, a 

tecnologia clássica determina as primeiras formas de estruturação do pensamento humano 

em criar o que se constitui necessário para a vida. No início da história humana, essa 

tecnologia se apresentou como formas de agricultura, construção, a astronomia, confecção 

de roupas, descoberta do fogo, medicina, mineração, criação do parafuso, invenção da roda 

e dos transportes e a descoberta da escrita. Mesmo sendo tecnologias primitivas, apresentam 

sua relevância no momento em que a partir desses preceitos, surgem novos, que se ampliam 

e transformam saberes. 

 
É preciso evoluir para se progredir, e a aplicação da informática desenvolve os 

assuntos com metodologia alternativa, o que muitas vezes auxilia o processo de 

aprendizagem. O papel então dos professores não é apenas o de transmitir 

informações, é o de facilitador, mediador da construção do conhecimento. Então, 

o computador passa a ser o 'aliado' do professor na aprendizagem, propiciando 

transformações no ambiente de aprender e questionando as formas de ensinar 

(MORAN, 2007, p.2). 

 
Enfim, todas as formas possíveis de tecnologias desenvolvidas pela humanidade ao 

longo dos anos possuem pontos positivos e negativos, mas a sua relevância para a 

humanidade é grande, e a ciência se liga com a tecnologia, estabelecendo relação entre 

conhecimentos científicos e conhecimentos populares, fortalecendo cada vez mais a 

compreensão de que a educação se faz em conformidade com todas as necessidades sócio 

educacionais. Historicamente, a tecnologia existe desde quando os seres humanos 

projetaram as primeiras ferramentas de caça e utilizadas para proteção. Data de um período 

histórico conhecido por período paleontológico. É preciso então conceber que a tecnologia 
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mesmo existindo há milhares de anos, sua inovação é perceptível sempre que a humanidade 

amplia os seus conhecimentos. 

Com estas considerações, é preciso atestar que para que ocorram as descobertas 

necessárias para inovar, transformar e criar, é preciso que haja uma linha de pensamento que 

faça a conexão de todas as áreas do conhecimento, e para que essa conexão seja estabelecida 

coerentemente, sugere-se que se aplique a teoria das inteligências múltiplas, que beneficiam 

a aquisição e perpetuação do conhecimento por meio de concepções diversas, formas 

diferentes de olhar a aprendizagem e torná-la significante. Portanto, na atualidade, as 

tecnologias estão mais avançadas, o uso de tecnologia digital está mais acentuado, e com 

espaço considerável, a tendência é que se alcancem mais descobertas. 

 
As novas tecnologias da comunicação e da informação permeiam o cotidiano, 

independente do espaço físico, e criam necessidades de vida e convivência que 

precisam ser analisados no espaço escolar. A televisão, o rádio, a informática, 

entre outras, fizeram com que os homens se aproximassem por imagens e sons de 

mundos antes inimagináveis. (...) Os sistemas tecnológicos, na sociedade 

contemporânea, fazem parte do mundo produtivo e da prática social de todos os 

cidadãos, exercendo um poder de onipresença, uma vez que criam formas de 

organização e transformação de processos e procedimentos (PCN's, 2000, p. 11- 

12). 

 
Numa era digital, em que os recursos como TV's, computadores e celulares ganham 

espaço entre crianças, jovens e adultos, é preciso ainda entender que também são 

consideradas tecnologias as ciências aplicadas, arte e linguagem, tecnologia da informação, 

tecnologia militar e tecnologia de defesa, tecnologia doméstica ou residencial, engenharia, 

tecnologia da madeira, tecnologia medicinal, tecnologia do comércio, tecnologia digital e 

tecnologia educacional. São diferentes ramos, que em sua totalidade contribuem para que a 

humanidade cresça e transforme cada vez mais o seu conhecimento. Portanto, a utilização 

de tecnologias é imprescindível para o desenvolvimento humano. E atualmente muito se tem 

ouvido falar em novas tecnologias, que se volta para a atuação em sociedade e atuação 

educacional. 

 
O ENSINO COM TECNOLOGIA NO PERÍODO PANDÊMICO 

Dinamismo, inovação, evolução, também são características do processo ensino- 

aprendizagem, e por assim se apresentar, é que sua eficácia deve ser o principal objetivo do 

sistema educacional. A educação desde seus primórdios é geradora de discussões, reflexões, 

 

[8] 

486



SANTOS, et al. (2022) 

III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

que buscam transformar o ensinar e aprender, e aos poucos muitas inovações em termos de 

ensinar e aprender estão surgindo, e dentre elas, o uso de tecnologias em sala de aula. O uso 

de recursos tecnológicos no ambiente escolar é de grande relevância, de modo que considera- 

se imprescindível a introdução da informática nos currículos escolares, para que se 

oportunize as noções básicas para um mundo informatizado, e os alunos possam 

significativamente desenvolver sua criticidade mediante a compreensão de que a tecnologia 

e seu uso são parte integrante da história da humanidade. 

 
Para que essas decisões (de introduzir o computador no ensino), sejam tomadas 

com conhecimento de causa, é necessário que conheçam o que o computador pode 

e não pode fazer na educação, o que pode ser melhor feito no auxílio do 

computador e o que pode muito bem ser feito sem ele. Só assim os educadores 

colocarão o computador a serviço dos objetivos pedagógicos por eles fixados 

(CHAVES, 1998, p. 64). 

 

Portanto, as aulas informatizadas e até mesmo com recursos tecnológicos diversos 

são instrumentos valiosos na transformação e aquisição de valores e atitudes que formam 

cidadãos críticos, participativos e conscientes de seu papel histórico-social. Como a 

tecnologia está tão presente as inovações são incontestáveis, é preciso que o mediador da 

aprendizagem reconheça a importância de usar a tecnologia em detrimento da aquisição de 

conhecimentos que subsidiarão a vida social, criando novas formas de aprendizagem. 

Diante de um momento pandêmico, iniciado há mais de dois anos, a educação 

necessitou de reformulação, e com ela, muitas mudanças ocorreram. Com as aulas suspensas 

desde 18 de março de 2020, as redes estadual e municipal tiveram que se adequar ao que 

fora proposto e vem se perpetuando até os dias atuais. As escolas da rede privada retomaram 

suas atividades gradativamente, adequando-se ao ensino híbrido. Ao ensino público, em 

alguns locais, a proposta é de ensino remoto. Mas o que é o ensino remoto? 

O ensino remoto consiste em desenvolver uma atividade ou aula remota, tendo como 

principal instrumento para isso o uso de recursos tecnológicos aliados à internet. Esta se 

apresentou como uma solução temporária, uma medida paleativa, que se tornou frequente e 

persistente. É importante destacar que ensino remoto não é ensino à distância na modalidade 

EAD. 

Iniciando então em 04 de maio de 2020, os professores ministraram suas aulas de 

maneira virtual, com aulas por meio de plataformas digitais como Google Meet, Teams ou 

Zoom, ou gravadas e compartilhadas em grupos de WhatsApp. Inicialmente, os professores 
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que não detinham domínio de recursos tecnológicos enfrentaram dificuldades e desafios 

para atuarem remotamente, inclusive com relutância. Porém, como a prática leva à 

‘perfeição’, as novidades foram se tornando passíveis de aceitação. 

 
Muitas coisas devem reajustar o próprio rumo, mas antes de tudo é a humanidade 

que precisa mudar. Falta a consciência duma origem comum, duma recíproca 

pertença e dum futuro partilhado por todos. Esta consciência basilar permitiria o 

desenvolvimento de novas convicções, atitudes e estilos de vida. Surge, assim, 

um grande desafio cultural, espiritual e educativo que implicará longos processos 

de regeneração. (PAPA FRANCISCO, apud LOPES & LOPES, 2020, p. 77). 

 

Num parâmetro educacional em que estar em contato com os alunos, olho no olho, 

é de suma importância para o processo ensino aprendizagem, colocar-se diante de um 

período em que há o distanciamento social e o contato se faz por meio de mensagens de 

audio, vídeos e fotografias, se constitui em um ponto de reflexão para o docente, que está 

tão habituado ao contato humano, numa prática constante de humanização. 

Se manter a atenção dos alunos em sala de aula em determinados era difícil, em um 

ensino remoto é atividade desafiadora e leva o professor a inovar sua prática, oferecer o 

novo, conduzir a um determinado nível de interesse com atividades que façam sentido por 

meio da tela de um celular ou computador. 

Desse modo, estando o professor adequando-se a esta nova realidade, transformando 

saberes e construindo com seus alunos novos vínculos, é que se reflete sobre a questão da 

participação familiar nesse novo modelo educacional. É preciso que se entenda que o 

ambiente escolar é diferente em todos os sentidos do ambiente familiar. E as dificuldades 

tanto de professores quanto de familiares está justamente em assimilar as divergências e 

trabalhar em conjunto para a superação das mesmas. 

Os professores que trabalham em casa, ministram aulas, planejam, separam 

materiais, também são pais e mães e vivenciam as mais diversas inquietações no campo 

familiar e profissional, considerando que é preciso organização temporal para que todas as 

suas atividades sejam desenvolvidas. Mas em um contexto de estresse e incertezas como 

reagir a tudo isso? Por meio da humanização. 

Além dos professores, cabe também falar dos pais ou responsáveis. Estes, nesse 

momento crítico que se apresenta ainda nos dias atuais no país, têm passado por desafios 

constantes no tocante ao processo ensino aprendizagem. Muitos trabalham em home office 

e necessitam igualmente dedicação laboral e cumprir com suas responsabilidades familiares 
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e domésticas, pois conforme afirma Moser (apud MACHADO, 2020, p. 31), “é hora de se 

repensar o sentido da família e da vida em família, da convivência em família e comunidade, 

e despertar para a solidariedade”. 

Um ponto positivo que se apresenta é o reconhecimento da atuação do professor e 

sua importância, reconhecendo seu valor dentro da sociedade. Os pais se veem diante de um 

processo educativo que necessita paciência, compreensão, maleabilidade, e 

consequentemente, demanda retomada de estudos. Nesse momento, é imprescindível que 

eles percebam que sua atuação é preponderante para o desenvolvimento das aulas. 

Está sendo verdadeiramente desafiador cumprir então com esse ensino remoto, tanto 

para professores quanto para os familiares. Mas diante desse contexto, adequar-se é 

necessário. A adaptação é determinante para o sucesso desse processo ensino aprendizagem 

que se desenha, em que as incertezas são tão frequentes. E por isso, cabe falar em 

humanização, para que haja melhor entendimento por parte de todos os envolvidos que é 

um desafio temporário, transformador e que conduzirá a um novo olhar quanto à educação. 

 
CONCLUSÕES 

É importante discutir os rumos que toma a educação à nível de Brasil, estados e 

municípios, no tocante à inserção de novas teecnologias nos espaços escolares. As reflexões 

que aqui se apresentam subsidiam novas reflexões, conduzem a novos olhares, 

proporcionam momentos de questionamento quanto ao papel do professor e das tecnologias 

no processo ensino aprendizagem. 

Com base no que aqui se apresenta, é possível afirmar que agora mais do que nunca, 

o ensino tecnológico deve ser constante, pois ao entender que os aspectos voltados à 

tecnologia são essenciais para superar as limitações em aprender, pois inserir internet, 

computadores e celulares no ambiente escolar fortalece o bom desenvolvimento do processo 

ensino aprendizagem. 

Assim, este artigo, cumpre com a proposta inicial de apresentar um novo olhar 

discussivo sobre o processo ensino aprendizagem dentro de preceitos tecnológicos, em que 

os tópicos aqui apresentados não têm por finalidade apresentar ideias finalizadas, mas 

instigar novas discussões, ideias, concepções e olhares, a fim de enriquecer cada vez mais 

os conhecimentos quanto à educação brasileira, que ao longo dos tempos evolui, se 

tranforma, adequa-se ao novo. 

[11] 
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PIVOTANDO VIDAS: MATEMÁTICA OBJETIVA COMO PARTE DA 
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RESUMO 

O artigo aborda o crescente índice de desemprego que antes da pandemia já apresentava 

números críticos entre os jovens e de que maneira a escola deixa de subsidiá-los por não 

apresentar conteúdos matemáticos aplicáveis a uma prática empreendedora. O trabalho 

decorre de uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório com os dados empíricos 

coletados através de estudo realizado junto a jovens de baixa renda com idades entre 18 e 24 

anos interessados em empreender ou que já empreenderam, residentes na cidade de Natal, 

no Estado do Rio Grande do Norte. As evidências coletadas reforçam os dados de pesquisas 

secundárias sobre a deficiência da educação financeira no ensino público, o que reduz o 

estabelecimento de novos negócios. 

 

ABSTRACT 

This article addresses the growing unemployment rate that before the pandemic already had 

critical numbers among young people and how the school fails to subsidize them for not 

presenting mathematical content applicable to an entrepreneurial practice. The work stems 

from an exploratory qualitative research with empirical data collected through a study 

carried out with low-income young people aged between 18 and 24 years old interested in 

undertaking or who have already undertaken, residing in the city of Natal, in the State of  

Rio Grande do Norte. The evidence collected reinforces secondary research data about the 

deficiency of financial education in public education, which reduces the establishment of 

new businesses. 

Keywords: Educational practices. Education and digital technologies. New methodologies. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 No Brasil somava-se, até o primeiro trimestre de 2021, 14 milhões de 
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desempregados (desocupados), sendo 6 milhões desalentados, onde a taxa de desemprego 

no território nacional é de 14,7%, estando a região nordeste com a maior parte (18,6%) e a 

sul com a menor (8,5%) (IBGE,2021). Quando se observa os dados referentes aos jovens 

entre 18 e 24 anos, para esse mesmo período, percebe-se que 31% deles encontram-se sem 

vínculo empregatício (PNAD, 2021). 

Nesse cenário, a escassez de emprego foi apontada como um dos fatores de 

motivação para a abertura de um empreendimento por 88,4% dos entrevistados no Brasil, 

pela pesquisa do Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2019). O Brasil apresenta a 4ª 

maior Taxa de Empreendedorismo Inicial (negócios de até 3,5 anos de existência) entre os 

países incluídos na pesquisa, dentre eles, EUA, Colômbia, México, Alemanha e os demais 

países que compõem o BRICS (ASN, 2020). 

Dessa forma, percebe-se que muitas micro e pequenas empresas são abertas, mas 

esses empreendimentos encontram dificuldades para se sustentar e, em 2013, o Sebrae 

Nacional mostrou, por meio de um estudo, que 24,4% delas fecham com menos de 2 anos 

de existência, podendo o percentual chegar a 50% dentre aquelas com menos de 4 anos 

(SEBRAE, 2017). 

E para entender as causas de fechamento desses empreendimentos, o Sebrae do 

Estado de São Paulo realizou uma pesquisa sobre causas mortis e apontou que as principais 

são a falta de planejamento prévio, má gestão empresarial e ausência de comportamento 

empreendedor (SEBRAE, 2014). E quando se atenta para a taxa de empreendedores iniciais 

e estabelecidos, percebe-se que a faixa compreendida entre 18 e 24 anos são as que mais têm 

dificuldades para conseguir manter os negócios criados. A taxa de empreendedores iniciais 

para essa parcela da população é de 20,3% (5,2 milhões) mas somente 3,3% (800 mil) 

conseguiram se estabelecer (GEM, 2017). 

Diante do exposto, este trabalho visa desenvolver um Massive Online Open Course 

(MOOC) para jovens empreendedores entre 18 e 24 anos, com o intuito de instrumentalizá-

los para o início de sua jornada empreendedora, abordando conceitos triviais de matemática 

para a administração empresarial. 
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2. EMPREGO E DESEMPREGO NO BRASIL ATUAL 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), ao traçar o Índice de 

Vulnerabilidade Social (IVS), definiu três dimensões que ajudam a mapear o cenário 

socioeconômico do Brasil: Infraestrutura Urbana, Capital Humano e Renda e Trabalho. 

Esses dois últimos estão intrinsecamente relacionados já que a ausência de um reflete 

diretamente no desenvolvimento do outro. A dimensão Capital Humano envolve dados de 

níveis de escolaridade relacionados à faixa etária, analfabetismo, quem não estuda, não 

trabalha e têm baixa renda, entre outros. A dimensão Renda e Trabalho, por sua vez, traz 

amostragens como renda, desocupação, trabalho infantil e ocupação média salarial informal 

sem o ensino fundamental (escolaridade). Essa estrutura estatística nos sugere que 

empregabilidade e empreendedorismo são consequências de uma causa econômica e social 

construída antes da pandemia e agravada tragicamente durante e após a crise sanitária. 

O Banco Mundial, no livro “Trajetória para Melhores Empregos na América Latina 

Pós-Covid-19” prevê que os efeitos da pandemia no mercado de trabalho brasileiro devem 

durar, para aqueles menos qualificados, ao menos nove anos na forma de desemprego, 

aumento de informalidade e redução de renda média.  

Nos últimos seis anos, os índices de desemprego no Brasil atingiram níveis elevados 

como há muito tempo não se via. A pandemia decorrente do Coronavírus acabou por piorar 

a situação do país, levando muitas pessoas a viver em situação de pobreza e miséria. Segundo 

relatório do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Brasil atingiu um 

quantitativo de 14,7% de desocupados no primeiro trimestre de 2021, sendo a maior taxa e 

o maior contingente de desocupados de todos os trimestres da série histórica, iniciada em 

2012. 

O desemprego refere-se a um percentual da força de trabalho (pessoas com idade a 

partir de 14 anos e que estão trabalhando ou procurando trabalho, ocupadas e desocupadas) 

que estão disponíveis e tentam encontrar trabalho. Logo, não possuir um emprego não 

significa estar desempregado e, por este motivo, universitários dedicados aos estudos, donas 

de casa que não trabalham fora e empreendedores, por exemplo, ficam de fora da população 

desempregada. 

Há ainda um outro tipo de desemprego conhecido como friccional (ou natural), o 

qual consiste, de acordo com Passos e Nogami (2005) e Hoffmann (1977), em indivíduos 

temporariamente desempregados devido à mudança de emprego, ou porque foram 
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demitidos, ou ainda por estarem à procura de um primeiro emprego. "Seria mais uma 

'inconstância de emprego', sem maior gravidade na medida em que o desemprego seja apenas 

temporário e natural, reabsorvido pelo sistema" (Hoffmann, 1977, p.58-59). O economista 

Joan Robinson (1936) defende, ainda, uma outra classificação: o desemprego disfarçado, 

que nada mais é do que atividades autônomas realizadas por indivíduos que perderam seus 

empregos remunerados sendo, portanto, alternativa de sobrevivência para estes 

trabalhadores expulsos do mercado de trabalho (0'Brien & Salm, 1970).  

Há ainda uma quarta classificação denominada desemprego cíclico ou involuntário, 

que ocorre quando da retração produtiva oriunda de uma recessão econômica. Nesse cenário, 

as empresas são obrigadas a dispensar funcionários para reduzir custos, sendo este o tipo de 

desemprego que assolou a economia brasileira durante a pandemia, com uma queda 

considerável da população ocupada. No setor informal, segundo o IBGE (2021), a queda 

(15,5%) foi mais do que o dobro daquela que ocorreu no setor formal (7,2%). Isso significa 

que trabalhadores informais ficaram mais expostos à crise e perderam suas posições em um 

mercado de trabalho que ainda se recuperava da crise de 2015-2016. 

Jovens, mulheres, pretos e menos escolarizados são os grupos que mais perderam 

vagas no mercado de trabalho. Vale ressaltar que entre os jovens a taxa de desemprego subiu 

de 25% (2019), para 30% durante a pandemia. Aliás, a proporção de pretos e pardos que 

perderam o emprego encontra-se sempre acima da média geral e chegou a alcançar 18% no 

início da crise sanitária de 2020. Nesse cenário, quem possui ensino médio incompleto ou 

menos tem 15% de chances de ficar desempregado(a) ou fora da força de trabalho. 

 

2.1 CONCEITOS DE EMPREENDEDORISMO 

Com o aumento do número de micro e pequenas empresas, o estudo e ensino sobre 

empreendedorismo foi se intensificando, uma vez que traz elementos importantes para o 

sucesso de um empreendimento. Kirzner (1973 apud DORNELAS, 2008) conceitua que o 

empreendedor é aquele que, busca soluções inovadoras para problemas ou oportunidades 

identificados em seu contexto social ou profissional.  

É preciso salientar que não são todos que iniciam uma jornada empreendedora por 

escolha. Enquanto alguns têm uma nova ideia e entram em ação ou até mesmo decidem 

ativamente preencher uma lacuna, planejando e estudando, para outros a realidade é 

diferente. Seja por herdar um negócio familiar ou, principalmente, pela falta de 
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oportunidades de emprego, essas pessoas precisam enveredar num caminho que não seria a 

primeira escolha, enfrentando, assim, inúmeros desafios para os quais não estavam 

preparadas. 

 

2.2 EMPREENDEDORISMO NA ESCOLA 

A necessidade de sobreviver faz com os brasileiros empreendam muito, mas a falta 

de conhecimentos básicos e estrutura para o empreendedorismo, faz com que os índices de 

fechamento de negócios sejam quase tão proporcionais aos de abertura. Segundo o SEBRAE 

(2017), ensinar a gerir negócios desde cedo pode ser uma grande contribuição no processo 

de mudança do país. 

Pesquisa realizada pela Agência Executiva de Educação, Audiovisual e Cultura da 

União Europeia sobre o cenário da educação empreendedora nas escolas, divulgada pelo 

SEBRAE (2013), mostrou que o empreendedorismo integra as disciplinas obrigatórias do 

Ensino Médio de 50% dos países pesquisados. Em países como a Lituânia e a Romênia, o 

empreendedorismo é disciplina específica no currículo. Pereira, especialista em Cultura 

Empreendedora do SEBRAE, define que:  

Nesse sentido, destaca-se que desenvolver competências empreendedoras 

é fazer com que o jovem se coloque como o grande protagonista de sua 

história, conhecendo suas potencialidades para buscar ou criar 

oportunidades e com o senso de pertencimento e de responsabilidade, para 

que atue procurando resolver os problemas comuns e desta forma seja um 

agente de transformação. Além de desenvolver habilidades 

socioemocionais – as chamadas soft skills – altamente necessárias para a 

formação de um profissional. (PEREIRA, 2019) 

 

Nesse contexto, o modelo educacional brasileiro é insuficiente por não desenvolver 

habilidades empreendedoras, que permanecem adormecidas em muitos estudantes. A 

principal delas diz respeito aos conceitos matemáticos aplicados a negócios. 

 

2.3. MOOC  

O MOOC é um modelo para disponibilização de conteúdos de aprendizagem online 

para qualquer pessoa que tenha interesse em participar de uma formação, tendo como 

principais características: ser aberto, gratuito, colaborativo e distribuído (Pisutova, 2012 
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apud DA MATTA & FIGUEIREDO, 2013). 

O curso pode ser definido, ainda, como um modelo que integra três elementos: a 

conectividade das redes sociais, o conhecimento de um especialista em uma determinada 

área e a coleção de recursos online abertos. Além disso, possibilita o engajamento ativo de 

dezenas ou centenas de milhares de estudantes que auto-organizam sua participação de 

acordo com seus interesses comuns, habilidades, metas e conhecimentos prévios (DA 

MATTA & FIGUEIREDO, 2013). 

Um MOOC envolve métodos de aprendizagem em rede, mas não dentro da estrutura 

típica de um curso tradicional, convidando à participação online aberta em torno de um tema 

de interesse e uma programação ou agenda facilitada por pessoas com reputação ou 

experiência no tema de discussão (KOP; FOURNIER; MAK, 2011). 

No MOOC pode-se observar quatro tipos de atividades: a agregação, a remixagem, 

o reaproveitamento e a retroalimentação (DA MATTA & FIGUEIREDO, 2013). A 

agregação permite o acesso a uma ampla variedade de recursos para ler, assistir e jogar, além 

de outros recursos web, enquanto que a remixagem possibilita que o conteúdo, após ser 

consumido, possa ser utilizado em outro formato, como criação de um blog, participação em 

fórum de discussão, por exemplo, ao passo que no reaproveitamento os participantes são 

incentivados a criar algo próprio bem como gerar seu próprio conteúdo e, por fim, na 

retroalimentação os participantes são incentivados a compartilhar seu trabalho com outras 

pessoas do curso e com o mundo em geral (KOP; FOURNIER; MAK, 2011). 

Dessa forma, pode-se perceber que, diferente dos cursos tradicionais que fazem o 

acompanhamento dos alunos matriculados, os MOOCs são idealizados para serem acessados 

por milhares de pessoas, o que inviabiliza um acompanhamento personalizado por parte do 

ministrante. Além disso, um MOOC pode ser sobre qualquer assunto que se queira ensinar, 

como fotografia, produção de vídeo e poesia, dentre outros. 

 

3. METODOLOGIA 

A pesquisa utilizou em sua metodologia a abordagem qualitativa. Segundo Silveira 

e Códova (2009), na abordagem qualitativa utilizamos os métodos qualitativos para entender 

o porquê das coisas, existindo uma preocupação com a compreensão da realidade.  

O público da nossa pesquisa foram jovens com faixa etária de 18 a 24 anos. A 

proposta era oferecer uma aprendizagem capaz de prepará-los para o mercado de trabalho, 
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contribuindo principalmente com aqueles jovens desalentados que já tiveram ou que tentam 

manter um negócio. Foi oferecido um curso dividido em seis módulos, levando em 

consideração a necessidade e ideia de ser algo básico, com uma linguagem acessível para 

abranger diferentes classes sociais e níveis de ensino.  No último módulo, foi 

disponibilizada, por meio da ferramenta Google Formulários, uma pesquisa para a obtenção 

de feedback sobre a relevância e contribuição do curso no processo de aprendizagem dos 

participantes.  

O protótipo de MOOC foi avaliado por participantes durante o período de uma 

semana, tempo estabelecido como meta para análise da relevância do projeto. A partir da 

análise das respostas obtidas no formulário, foi possível entender melhor o público e validar 

a contribuição da proposta.  Por fim, diagnosticamos os pontos positivos e algumas 

sugestões para transformar o protótipo em algo mais condizente às necessidades dos jovens, 

de forma que a experiência no site seja efetiva em seu processo de formação empreendedora.  

 

4. PIVOTANDO SUA VIDA  

Visando uma formação dinâmica, o MOOC foi concebido com foco nos principais 

tópicos relacionados à administração financeira de uma empresa, com uma linguagem de 

fácil compreensão e uma série de recursos multimidiáticos para dar suporte à informação 

textual. Os seis módulos estabelecidos eram eles: custos fixos, custos variáveis, precificação, 

faturamento, lucro e prejuízo, habilitando os estudantes em temas que, geralmente, não são 

abordados na educação básica. Visando um aumento de adesão, o curso recebeu o título 

‘Pivotando sua vida’, remetendo ao termo ‘pivotar’ que, no ambiente empreendedor, 

significa direcionar o negócio para outro rumo, testando novas hipóteses. O curso está 

disponível para ser acessado através de uma página criada no Google Sites, no endereço: 

https://sites.google.com/view/matematica-para-jovens/home. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

5.1 O WEBSITE 

 

Figura 02: O MOOC possui uma interface simples e apresenta 

os módulos do curso logo na página inicial. 

 

 

Fonte: Própria (2021). 

 

Figura 03: Cada um dos módulos possui uma página específica com conteúdos didáticos. 
. 

 

Fonte: Própria (2021). 
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5.2 DISCUSSÃO SOBRE OS RESULTADOS 

Através da coleta de feedbacks via Google Formulários, pudemos identificar que o 

trabalho informal como bicos ou sem direitos trabalhistas é a realidade da maioria dos jovens 

que participaram do curso, conforme mostrado no Gráfico 1. 

 

Gráfico 01: Resultado do questionamento sobre trabalho. 

 

Fonte: Pesquisa própria realizada via Formulários Google (2021). 

 

Podemos perceber que a informalidade é a principal realidade dos jovens que estão 

buscando empreender. Muitos estão desempregados e não encontram oportunidades e a 

estabilidade necessária para investir em um empreendimento. Ao serem questionados sobre 

a pretensão de abrir um negócio antes do curso, obtivemos as seguintes respostas, conforme 

o Gráfico 3: 

 

Gráfico 02: Resultado do questionamento sobre pretensão de abertura de negócio antes do curso. 

 

Fonte: Pesquisa própria realizada via Formulários Google (2021). 
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Neste item, percebemos que as respostas variam, 50% declararam não pretender abrir 

um negócio, enquanto 33% disseram que estavam avaliando a possibilidade, já 16,7% 

responderam que sim, totalizando os outros 50%. A busca por conhecimento esbarra nas 

poucas oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho, mas, mesmo assim, o público-

alvo da pesquisa ainda percebe a necessidade de qualificação para superação das 

adversidades de um cenário socioeconômico cada vez mais caótico. É uma situação que 

oferece oportunidades voltadas à melhoria da inserção dos jovens no mercado de trabalho 

pelo momento que estamos passando (CORSEUIL, 2020). 

 

CONCLUSÕES 

O MOOC mostrou-se uma excelente alternativa para os objetivos da pesquisa, uma 

vez que é de fácil acesso e compartilhamento, podendo atingir regiões tanto de alta como de 

baixa densidade demográfica. De acordo com as mensagens recebidas pelos participantes, 

ficou evidente que os conteúdos abordados possuem, de fato, grande relevância para suas 

formações. Ademais, uma vez que o público-alvo é composto por integrantes da Geração Z 

(pessoas nascidas na metade dos anos 1990 até o início do ano 2010), foi crucial quebrar o 

paradigma do estudo entediante da matemática através da adoção de metodologias ativas e 

recursos multimidiáticos capazes de engajar o aprendizado. Incluzive, os participantes do 

projeto ainda sinalizaram o interesse por jogos e quizzes. O uso do Google Sites para a 

criação de um MOOC, bem como os recursos utilizados na sua implementação, pode ser 

facilmente adotado por professores de matemática e empreendedorismo que desejam inovar 

entregando experiências didáticas alinhadas ao perfil dos estudantes. 
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PROTAGONISMO ESTUDANTIL NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM: DESAFIOS NO ENSINO REMOTO 

          
Juliana Veras de Sousa1; 

Luciana de Carvalho Nogueira Albuquerque2 

 

 
 

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo retratar como tem sido proporcionado os espaços de 

protagonismo estudantil na educação, mesmo em período de ensino remoto. Para isso, 

trabalhou-se inicialmente o entendimento do que vem a ser protagonismo estudantil, 

permitindo, dessa forma, discutir sobre as principais dificuldades encontradas durante o período 

de pandemia devido à Covid-19. Este trabalho consiste em uma pesquisa bibliográfica de 

revisão analítica e explicativa, dividido em três seções. Na primeira, discute-se o protagonismo 

estudantil, segundo Demo e Silva (2018) e Teixeira et al (2020). A segunda retrata os impactos 

da Covid-19 na educação, sendo referenciados autores como Santos (2020) e Caruso e Marques 

(2021). Por fim, a terceira seção discute os desafios da pandemia para a promoção do 

protagonismo estudantil, tendo como aporte teórico Guimarães (1999), Silva (2012) e 

Guimarães et al (2020). Assim, tendo como base a pesquisa realizada, conclui-se que a 

pandemia da Covid-19 impôs uma série de desafios à população de modo geral, afetando 

significativamente diversas esferas sociais. A área da educação foi uma das mais impactadas, 

principalmente por afetar diretamente a vida e as condições de desenvolvimento dos estudantes, 

exigindo, portanto, esforços por parte do Estado para efetivar as políticas públicas educacionais 

na atual conjuntura e criar estratégias de enfrentamento diante de um contexto pandêmico, 

principalmente no que diz respeito à oferta de condições para o processo de ensino-

aprendizagem. 

Palavras-chave: Pandemia. Covid-19. Educação. Protagonismo. Estudantes. 

 

ABSTRACT 

This article aims to portray how spaces for student protagonism in education have been 

provided, even in a period of remote education. For this goal, the comprehension of what 

student protagonism is, allowing for the discussion of the main difficulties found during the 

pandemic period due to Covid-19. This work consists of a bibliographic research of analytical 

and explanatory review, divided into three sections. The first part discusses student 
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protagonism, according to Demo and Silva (2018) and Teixeira et.al (2020). The second one 

portrays the impacts of Covid-19 on education, with authors such as Santos (2020) and Caruso 

& Marques (2021) being referenced. Finally, the third section discusses the challenges of the 

pandemic for the promotion of student protagonism, showing as theoretical support Guimarães 

(1999), Silva (2012) and Guimarães et al (2020). Thus, based on the research carried out, it is 

possible to conclude that the Covid-19 pandemic posed a series of challenges to the population 

in general, significantly affecting different social spheres, being one of the most impacted areas 

beyond the economy, but with special attention to the area of education, mainly because it 

directly affects the lives and conditions of development, was that of students, therefore 

requiring efforts from the State to implement public educational policies in the current situation 

and create new coping strategies in the face of a pandemic context, especially with regard to 

the provision of conditions for the teaching/learning process. 

Keywords: Pandemic. Covid-19. Education. Protagonism. Students. 

 

INTRODUÇÃO 

Surtos de doenças repetem-se pelos séculos, sendo possível identificar algumas 

semelhanças tanto na forma de propagação quanto em sua contenção. Assim sendo, é 

perceptível a realização de equiparação entre as pandemias que já aconteceram no decorrer da 

história, como a peste negra, a varíola, dentre outras. Entretanto, cada uma delas apresentou 

peculiaridades, diferenças e alguns parâmetros de combate que, em determinados contextos 

sócio-históricos, podem se diferenciar. A mais recente pandemia que causou impacto a nível 

mundial é a causada pelo surto da Covid-19, ressaltando-se as recomendações feitas à 

população que, por amparo científico, buscam, através do distanciamento social, do isolamento 

social e da quarentena, conter da melhor forma possível a proliferação do vírus. 

Assim, evidencia-se que diversos segmentos foram diretamente afetados no Brasil, no 

entanto, uma das que mais enfrentou desafios foi a da educação, haja vista que uma parcela 

significativa dos estudantes não possuía as ferramentas necessárias para que de fato 

conseguissem assistir aulas com qualidade. Acrescenta-se a isso o fato de que os próprios 

professores não tinham capacitação e reais condições (tanto técnicas quanto metodológicas) 

para também continuarem com as atividades, o que fez com que houvesse um período de 

paralização, em que houve a quase completa suspensão das atividades escolares. 

Nesse sentido, é possível afirmar que houve um processo marcado por grandes 

dificuldades para o estabelecimento de novos modelos de educação. Assim sendo, o presente 

trabalho tem por objetivo discorrer sobre a forma como tem sido proporcionados espaços de 

protagonismo estudantil mesmo em período de ensino remoto. 
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Metodologicamente, para conseguir alcançar esse objetivo, foram realizados alguns 

procedimentos. Inicialmente, apresenta-se o que se entende por protagonismo estudantil, 

segundo Demo e Silva (2020) e Teixeira et al (2020). Em seguida, discorre-se sobre as 

principais dificuldades encontradas durante o período de pandemia Covid-19, sendo utilizados 

autores como Santos (2020) e Caruso e Marques (2021). Por fim, realiza-se uma breve 

correlação, pensando as reais possibilidades de atuação frente ao atual cenário no campo do 

protagonismo estudantil como um dos principais e mais influentes aspectos no processo de 

ensino-aprendizagem, tendo como aporte teórico Guimarães (1999), Silva (2012) e Guimarães 

et al (2020). 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

PROTAGONISMO ESTUDANTIL 

Discorrer sobre protagonismo estudantil acaba sendo um grande desafio, 

principalmente por ter se tornado um tema de grandes discussões, uma vez que passou a ser 

debatido de forma mais incisiva a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de 2018, 

demonstrando um pequeno avanço no que tange ao desenvolvimento dessa temática. 

Entretanto, na prática, o que se evidencia é que as experiências nas escolas públicas ainda são 

poucas (DEMO; SILVA, 2020). 

Um dos desafios apresentados ao pensar o protagonismo dos estudantes no processo 

de ensino-aprendizagem, primeiramente, refere-se à sua definição, ainda confusa na literatura, 

podendo ser entendida como empreendedorismos, mas também podendo ser utilizado o termo 

“participação” se remetida às escolas públicas. No presente artigo utiliza-se o termo 

protagonismo que, em concordância com Volkweiss et al (2019, p. 4), “entendemos que o 

estudante pode estar participando ativamente das aulas, mas não ocupando o ‘papel principal’ 

da sua aprendizagem”. 

Segundo Demo e Silva (2020), no campo da educação pública ainda existe um longo 

caminho a ser percorrido para de fato conseguirem proporcionar melhores condições de 

protagonismo estudantil. Entretanto, mesmo sendo uma área de grande importância para o 

desenvolvimento dos estudantes, principalmente no que diz respeito a possibilidades de 

superação dos diversos problemas de aprendizagem existentes, nos dias atuais, em especial pelo 

forte avanço das pautas neoliberais, o protagonismo é facilmente entendido como 

empreendedorismo. 
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É a partir dessa lógica que nasce a cobrança e a premissa de que a mentalidade 

empreendedora deveria, nesse cenário neoliberal, ser trazida para a escola. Primeiro, porque a 

escola não conseguiu acompanhar o desenvolvimento tecnológico, não se inserido no contexto 

da cibercultura, tornando-se, na visão de jovens estudantes, atrasada, como podemos destacar 

da pesquisa de Volkweiss et al (2019) em uma entrevista com alunos acerca dos meios que as 

escolas deveriam utilizar para efetivar o protagonismo estudantil, eles afirmam que: “poderia 

criar novos métodos de ensino, talvez usando mais a tecnologia” (Volkweiss et al, 2019, p. 9). 

Quando nos referimos ao uso da tecnologia na educação, falamos de educadores preparados e 

treinados para mediá-los nas aulas, porém, não são meios tecnológicos que tornarão esses 

alunos protagonistas em seu processo de ensino-aprendizagem. 

Como salienta Prensky (2010, p. 202): 

[…] a tecnologia não apoia nem pode apoiar a velha pedagogia do professor 

que fala/palestra, exceto em formas mínimas, tais como através da utilização 

de imagens ou vídeos. Na verdade, quando os professores usam o velho 

paradigma de exposição, ao adicionarem e ela a tecnologia, ela com muito 

mais frequência do que o desejado se torna um empecilho. A tecnologia atual, 

no entanto, oferece aos alunos todos os tipos de ferramentas novas e altamente 

eficientes para que possam aprender sozinhos. 

Considera-se, assim, que os conhecimentos acerca de diversas temáticas são 

pesquisados em sites de buscas, por meio da internet, em questões de segundos. Poderíamos 

inventar alguma utilidade para essa estratégia, contudo, existe a possibilidade de adoção de 

outro significado para o termo empreendedorismo, uma vez que ele não busca expressar, 

necessariamente, a doutrina neoliberal, mas sim, pode ser utilizado no sentido literal do termo, 

que basicamente quer dizer: tomar iniciativa, fazer-se protagonista. Pensando dessa forma, 

acaba sendo possível pensar também em possibilidades de superação do que se tornou a escola 

atualmente, pois seus conteúdos na atual conjuntura da educação brasileira, assim como 

mundial, com a expansão dos meios tecnológicos, torna-se um desafio, em especial para aqueles 

que já se inserem no ensino médio. 

Nas palavras de Demo e Pedro (2020, p. 73): 

Protagonismo pode ser mal-entendido, como libertinagem, vale-tudo, 

devassidão, como se agora o estudante se tornasse dono da escola e fizesse o 

que lhe dá na telha. Adolescentes precisam dos pais e dos professores, não 

como preceptores, controladores, cães de guarda, mas como parceiros 

mediadores. 

Portanto, quando falamos em protagonismo, não desvalorizamos o papel do educador 

em sala de aula, mas reforçamos seu papel de mediador do conhecimento, assim como não se 
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desconsidera o papel da família nesse processo, principalmente atualmente em que as escolas e 

profissionais precisaram se reinventar e pensar acerca do papel do ensino e da escolarização na 

vida de crianças, jovens e adultos, em especial com a implantação de ensinos remotos. 

Segundo Debald e Golfeto (2016), por mais que exista uma significativa defasagem 

no sistema de ensino brasileiro, ainda é possível encontrar grande profissionais. Aqueles que 

trabalham com educação conseguem identificar as grandes problemáticas existentes, o que 

talvez explique o que motivou que a BNCC (2018) a aplicar a ideia do protagonismo estudantil 

no seu currículo escolar, fazendo com que houvesse relativo consenso de que questões como a 

formação socioemocional é indispensável na escola, podendo se associar ao lado intelectual, 

cultural, formal, sendo preciso, inclusive, desconstruir, para então construir uma nova ideia do 

que se tem da escola. 

Como destaca Silva (2009, p. 3): 

O protagonismo é uma relação dinâmica entre formação, conhecimento, 

participação, responsabilização e criatividade como mecanismo de 

fortalecimento da perspectiva de educar para a cidadania. 

Todos esses aspectos estão diretamente ligados à construção do que está sendo aqui 

tratado como protagonismo estudantil, pois parte da premissa de que qualquer tipo de sistema 

educacional e metodologia de ensino deve fazer com que o estudante não seja apenas um sujeito 

passivo, mas sim alguém ativo, que possa contribuir de forma significativa para seu próprio 

processo de ensino-aprendizagem, ou seja, fazendo com que ele também participe das 

discussões em torno daquilo que pode ser entendido como melhor para sua própria educação. 

 

IMPACTOS DA COVID-19 NA EDUCAÇÃO: AULAS REMOTAS 

 

Como salienta Couto e Couto (2020), é difícil sequer mensurar o nível dos impactos 

causados pela pandemia Covid-19, no entanto, é possível afirmar que a educação foi uma das 

áreas mais afetadas, principalmente no Brasil, que ainda apresenta um sistema público de 

educação deficitário, evidenciado de forma drástica durante a atual crise sanitária. Se o processo 

de estabelecimento de promoção de maior protagonismo estudantil é algo difícil no sistema 

público, isso pode ser entendido como algo ainda muito distante de todas as reais dificuldades, 

que se manifestam através da falta de recursos, baixos salários para professores, materiais 

didáticos ultrapassados, além das dificuldades de trabalho com as múltiplas realidades que se 

inserem nas instituições de ensino. O que se percebe é que ainda existe um longo caminho a ser 
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traçado e que as falhas na educação brasileira, acima de tudo, apontam para as falhas existentes 

no próprio Estado (COUTO; COUTO, 2020). 

Segundo Santos (2020), no primeiro momento em que foi constatada a presença do 

vírus causador da infecção da Covid-19 no Brasil, houve também o início das suspenções das 

aulas, uma vez que a aglomeração de crianças e adolescentes seria um dos possíveis canais de 

transmissão para o vírus. Uma das primeiras (e mais eficazes até então) medidas recomendadas 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) foi a manutenção do distanciamento social, algo 

de extrema importância para que se consiga, de fato, garantir que haja a diminuição do número 

de infectados. 

Concomitantemente a esse momento, os mais variados profissionais da educação 

passaram a discutir nos diversos âmbitos quais as possibilidades a serem elaboradas a partir de 

então, sendo que, a nível mundial, já havia um processo de adoção de estratégias de aulas 

remotas. No entanto, tal realidade enfrentava diversas dificuldades no Brasil, uma vez que 

existe um considerável abismo entre as classes sociais, o que faz com que uma parcela 

significativa da população não tenha sequer acesso à internet (CARUSO; MARQUES, 2021). 

Para Carvalho e Guimarães (2020), dada a dificuldade da questão, era de se esperar 

que houvesse maior participação por parte do Estado, principalmente por pensar a educação 

como uma das garantias fundamentais da Constituição de 1988, além de também ser de sua 

responsabilidade assegurar que a população seja assistida em suas questões relacionadas as 

políticas públicas educacionais. Apesar disso, deu-se um processo contrário, pois aconteceram 

sucessivos desentendimentos entre o Governo Federal e as demais instâncias governamentais, 

o que acabou agravando ainda mais o atual cenário político, econômico e social, bem como 

revelando o descompromisso com políticas públicas e sociais dos atuais gestores. 

Nesse sentido, o que se percebeu foi uma alta sobrecarga por parte dos profissionais 

da educação que, praticamente sem nenhum amparo, precisaram repensar diversas formas para 

se adaptarem, o que acabou atravessando desde a distribuição de materiais didáticos a serem 

utilizados por alunos e pais em casa, até a elaboração de complexas aulas remotas, tudo isso em 

meio a uma situação de imprevisibilidade. Esse cenário fez com que as crianças e os 

adolescentes fossem os mais prejudicados, uma vez que nem sequer cursos e processos de 

capacitação foram ofertados aos docentes, o que contribuiu para as desigualdades sociais já 

existentes (CARUSO; MARQUES, 2021). 

Foram divulgados os resultados da “Resposta Educacional do Brasil à Pandemia 

COVID-19” em 8 de julho de 2021 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
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Anísio Teixeira (Inep), (INSTITUTO, 2021). Os dados de medição são essenciais para entender 

as decorrências da pandemia no aparelho educacional brasileiro. Por meio de um questionário 

suplementar, o levantamento foi aplicado entre fevereiro e maio de 2021, que tem a função de 

levantar informações relativas ao movimento e o desempenho dos estudantes ao término do ano 

letivo. 

A pesquisa coletou dados sobre o impacto da pandemia COVID-19 e as respostas 

educacionais, para tanto, o Inep desenvolveu um formulário específico para coletar informações 

sobre a situação e as estratégias adotadas pela escola para cumprir o ano letivo de 2020. Os 

resultados também são importantes para a formulação de estratégias e políticas para lidar com 

os efeitos da crise sanitária no ensino e na aprendizagem, (INSTITUTO, 2021). O presidente 

do Inep, Danilo Dupas, ressaltou que a pesquisa coletou informações inéditas e revelou como 

as escolas e os sistemas de ensino estão respondendo aos desafios da pandemia de 2020. 

Continuar a ensinar e avaliar alunos da educação básicas, tem resultados e podem ajudar o 

Ministério da Educação (MEC) e os ministros da Educação estaduais e municipais a tomarem 

decisões determinantes.  

Como resultado, a pesquisa demostrou dentro do âmbito estimado e divulgado em 

janeiro de 2021, há uma previsão que os alunos dos últimos anos do ensino fundamental (6ª a 

9ª séries) possam regredir, em média, quatro anos em leitura, levando em consideração seu 

desempenho no sistema de avaliação da educação básica (Saeb). A estimativa também indica 

um declínio nas pontuações médias nas demais matérias escolares, neste caso, a perda equivale 

a três anos de educação escolar (INSTITUTO, 2021). 

Além dos desafios e perdas ressaltados no âmbito educacional e na escolarização de 

crianças, jovens e adultos, ainda observa-se e que tem despertado a atenção, que o estado e as 

instituições públicas escolares, estão enfrentando novos desafios para fornecer ensino remoto, 

desafios estes que vão desde o fornecimento de conteúdo e apoio aos professores, até o suporte 

as famílias para enfrentar os desafios da conectividade, e se não houver uma supervisão 

adequada, o ensino pode ser elitista ou capacitista, pois escolas com condições de baixa renda  

encontram dificuldades, fazendo com que os alunos não consigam atingir os objetivos exigidos 

pela escola (BIANCHI, 2021). 

 

DESAFIOS NA PROMOÇÃO DO PROTAGONISMO ESTUDANTIL NA PANDEMIA 
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Conforme discorrem Veiga e Lopes (2011), uma das principais dificuldades para a 

educação brasileira sempre foi conseguir lidar com a multiplicidade de peculiaridades 

existentes em sua complexa cultura, principalmente por ainda seguir bases e padrões de uma 

metodologia com fortes influências europeias, bem como legitimando apenas uma forma de 

educação, diretamente ligada aos padrões positivistas ainda instituídos socialmente. 

O Brasil acaba apresentando uma história cheia de complexidades, pois além de ser 

um país colonizado por europeus, também teve seu território ocupado por, no mínimo, 3.000 

etnias indígenas diferentes, além de também ter passado grande parte de sua existência sendo 

um país que praticava a escravidão. Em outras palavras, houve um elevado processo de 

miscigenação, criando diversos grupos que se relacionam de forma totalmente diferente durante 

o processo de socialização, o que fez com que houvesse a consequente exclusão de diversos 

sujeitos inseridos na sociedade brasileira (GUIMARÃES, 1999). 

Foi durante o meio e final dos anos 1990 que de fato surgiram e se elevaram as 

discussões voltadas para os processos de inclusão, ganhando grande predominância durante o 

governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Nesse momento, foram instituídas as 

primeiras políticas de inclusão, intensificadas de forma considerável durante os governos do 

Partido dos Trabalhadores (PT), entretanto, ainda feitas de forma limitada, pois esse processo 

de inclusão consistia meramente em inserir os sujeitos no mesmo espaço físico denominado 

escola (VEIGA; LOPES, 2011). 

Guimarães (1999) já apontava que um dos grandes desafios brasileiros para conseguir 

implementar uma modalidade de ensino que fizesse com que os estudantes fossem protagonistas 

de seu processo de aprendizagem sempre foi a falta de reconhecimento da variedade cultural 

brasileira, pois sempre existiu uma predominância de se pensar educação a partir de uma única 

forma, uma única metodologia, o que no decorrer da história se mostrou um movimento no 

mínimo reducionista e excludente. 

Como discutem Guimarães et al (2020), esse movimento acabou se agravando de 

modo cada vez mais intenso durante a pandemia Covid-19, principalmente por crises sanitárias 

dessa proporção acabarem intensificando e agravando situações e problemas previamente 

existentes. Mesmo sendo um cenário completamente novo e de grande insegurança em diversos 

setores, existe também a predominância de maior agravamento daquilo que anteriormente já 

existia. 

Em outras palavras, pensar sobre possibilidades de intervenção que sejam de fato 

eficazes e potencializem o processo de protagonismo dos próprios estudantes se complica ainda 
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mais durante o atual momento. No entanto, é necessário instituir um modelo de aulas remotas 

que atualmente se apresenta de forma tão complexa, ainda mais desconsiderando as diversas 

peculiaridades de cada parcela da população – que minimize os elevados níveis de dificuldade 

de acesso ao ensino. 

Portanto, ainda conforme Guimarães et al (2020), um dos aspectos que mais chamaram 

atenção durante o atual estudo foi que poucos pesquisadores e/ou pensadores conseguiram 

promover ou pensar possíveis mudanças para que seja assegurada essa maior participação 

estudantil, uma vez que acaba havendo o direto impacto no próprio sistema de hierarquia que 

se estabeleceu nessas instituições, somente assim sendo possível criar um ambiente mais 

saudável e com melhores condições de promoção de educação de qualidade. 

Atualmente, mesmo com grande dificuldade de se pensar nessas possibilidades, em 

especial por estarem diretamente relacionadas às relações de poder socialmente estabelecidas, 

ainda existem movimentos altamente benéficos para os estudantes. A título de exemplo, é 

possível citar metodologias que buscam proporcionar maior afetividade no processo de ensino-

aprendizagem, evitando o distanciamento e as rígidas relações hierárquicas estabelecidas que 

acabam sendo mantidas e promovidas com o passar dos anos (SILVA, 2012). 

A partir dessa premissa, uma das estratégias que possivelmente assegurariam maior 

participação dos estudantes seria a criação de espaços onde cada um poderia relatar e falar sobre 

como tem sido sesse período de pandemia, para então se pensar em estratégias pedagógicas que 

criem alternativas de ensino frente ao atual cenário político, social e econômico, bem como 

dando a esses jovens a possibilidade de maior participação naquilo que eles irão aprender, o 

que pode contribuir para que haja uma melhoria tanto no que tange ao desempenho, quanto no 

próprio sentido atribuído à educação, fugindo de uma lógica neoliberal (que predomina nos dias 

atuais) e garantido maior empoderamento por parte das crianças e adolescentes da rede pública 

(GUIMARÃES et al., 2020). 

 

METODOLOGIA 

O presente estudo se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica de revisão analítica 

e explicativa, sendo que para sua elaboração, foi realizada uma revisão sistemática que permite 

ampliar a possibilidade e criação de sínteses que podem proporcionar novos desdobramentos e 

conclusões a partir destes estudos já existentes. Assim sendo, o foco será construir contribuições 

a partir dos livros e artigos já publicados sobre o tema central deste trabalho. A revisão 

sistemática foi realizada na base de dados eletrônica “Google Scholar” e “Scielo”, sendo que 
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para as palavras chaves utilizada como forma de seleção dos artigos ou materiais foi 

“Protagonismo estudantil na pandemia” e “protagonismo estudantil durante aulas remotas”. 

 

RESULTADOS E DISCURSÕES 

 

Após a análise e a compilação dos artigos selecionados e do um processo de 

associação, para compreender quais os pontos de concordância e discordância existente entre 

os variados autores, partimos do pressuposto de que os campos educacionais ainda estão em 

constante construção, sendo necessário maior investimento, transformação e discussão de 

forma geral, para que somente assim, haja a real possibilidade de garantir que todas as parcelas 

da população tenham o real direito à educação. 

A própria concepção de todas as pessoas terem acesso à educação de qualidade ainda 

é uma ideia altamente complexa e limitada na realidade brasileira, principalmente por haver um 

nítido favorecimento por parte de representantes do Estado para que haja maior predominância 

da lógica de dominância do Mercado, enfraquecendo e diminuindo o estado, potencializando a 

troca da educação pública pela privada, o que acontece cada vez com mais frequência, com 

mais força, mesmo nas classe médias, que buscam através da educação, algum processo de 

ascensão social, o que em última instância, apenas contribuí para a manutenção e a propagação 

de maiores níveis de desigualdade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim, notou-se que a pandemia Covid-19 impôs uma série de desafios à população 

de modo geral, alterando significativamente diversas esferas sociais, com especial atenção para 

a área da educação, por afetar diretamente a vida e as condições de desenvolvimento e da vida 

de crianças, jovens e adultos, principalmente no que tange à educação pública. O momento 

pandêmico exige, portanto, esforços por parte tanto do Estado quanto dos profissionais, 

estudantes e de suas famílias, em criarem estratégias de enfrentamento do déficit educacional 

diante desse contexto, principalmente no que diz respeito à oferta de condições para o processo 

de ensino-aprendizagem. 

Ao falar acerca do protagonismo ou participação estudantil, remete-se a um processo 

de aprendizagem significativa, em que o aluno protagonista é aquele que entende o seu papel 

no processo de aprendizagem, tendo em mente a importância de desenvolver estratégias 
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próprias de estudo, compreendendo a importância desse processo para a construção do seu ser 

e, com isso, podendo criar espaços para o seu desenvolvimento. 

É necessário acrescentar a essa questão o quanto ainda falta percorrer para que de fato 

consigam encontrar alternativas realmente eficientes tanto para os estudantes quanto para os 

profissionais da educação, haja vista que em certa medida, existe uma nítida dificuldade em 

buscar instituições que mesmo em período de aulas presenciais consigam realmente garantir 

uma maior participação dos estudantes, os principais beneficiados por essas mudanças. Apenas 

a partir dessas transformações é possível pensar na instituição de sistemas de educação que 

sejam realmente emancipatórios. 

Conclui-se que a ausência por parte do Estado acaba sendo um dos pontos cruciais 

para a maioria das dificuldades existentes nas relações educacionais, uma vez que este poderia 

assumir uma postura de promover maior segurança para as partes envolvidas (profissionais, 

instituições, estudantes e suas famílias) assegurando que ninguém saísse em demasiado 

prejuízo, diminuindo boa parte das questões e das discussões que atravessam essa relação, bem 

como criando possibilidades de garantir a efetividade das políticas públicas educacionais diante 

da atual conjuntura no país, assim como convém um olhar atento da escola, da família e da 

sociedade para contribuir para o desenvolvimento do protagonismo de cada um. 
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TEMPOS DE PANDEMIA: A EDUCAÇÃO QUE SE REINVENTA SOB A 

PERSPECTIVA DO PIBID NAS SÉRIES 1 ° e 2° ANO 
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RESUMO 

O presente estudo partiu de experiências vivenciadas entre Pibidianos de biologia e alunos 

do 1° e 2° ano do ensino médio na disciplina de Biologia da Escola Estadual Monsenhor 

Honório, localizada no município de Pendências/RN, durante a paralisação das aulas 

presenciais devido à pandemia do novo Coronavírus. Com as aulas remotas assíncronas e 

síncronas foi estabelecido muitos desafios tais como: evasão escolar, desânimo e falta de 

organização por parte dos alunos. Diante desse cenário os Pibidianos assumiram o objetivo 

de fazer com que os alunos participassem mais ativamente desse processo de aprendizagem 

remoto, utilizando uma abordagem metodológica interativa, através de plataformas digitais, 

visando melhorar a participação desses discentes nas aulas assíncronas e síncronas, logo, 

tendo como resultado da pesquisa realizada com os educandos, sobre as plataformas 

podemos concluir que o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação se deu como 

uma ferramenta positiva no estímulo à participação nos devidos momentos de ensino-

aprendizagem. Diante do exposto fica evidente a importância da contribuição dos pibidianos, 

assim como a oportunidade de vivenciar a docência que o PIBID proporciona. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pandemia; Tecnologias de Informação; Pibidianos. 

 

ABSTRACT 

The present study was based on experiences lived among Biology "Pibidianos" and 1st and 

2nd year high school students in the subject of Biology at the Monsenhor Honório State 

School, located in the city of Pendências/RN, during the suspension of classroom lessons 

due to the new Coronavirus pandemic. With the asynchronous and synchronous remote 

classes many challenges were established, such as: school evasion, discouragement and lack 

of organization on the part of the students. Given this scenario, the "Pibidianos" took on the 

objective of making the students participate more actively in this remote learning process, 

using an interactive methodological approach, through digital platforms, aiming to improve 

the participation of these students in asynchronous and synchronous classes. Considering the 

above, it is evident the importance of the contribution of the "Pibidianos", as well as the 

opportunity to experience teaching that the PIBID provides. 

                                                           
1 Lic. em Biologia, IFRN, alenberg.aquino@gmail.com  
2 Lic. em Biologia, IFRN, mgraciele86@gmail.com  
3 Lic. em Biologia, IFRN, mvaleskarodrigues@gmail.com  
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KEY WORDS: Pandemic; Information Technologies; "Pibidianos". 

 

INTRODUÇÃO 

As problematizações causadas pelo covid-19 no âmbito escolar vieram 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) da Escola Estadual Monsenhor Honório atuantes na série do 1° B e 2° 

ano do ensino médio poderiam contribuir com um método que melhorasse o engajamento 

desses alunos nas aulas? Assim, chegou-se à devida hipótese. 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 sendo testados com os alunos posteriormente.  Portanto, o trabalho tem por objetivo, 

fazer com que os alunos participem mais ativamente das aulas síncronas e assíncronas, 

utilizando uma abordagem metodológica interativa, através de plataformas digitais, visando 

melhorar a participação desses discentes nas aulas assíncronas e síncronas. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A educação científica na escola fornece as bases do conhecimento para que os 

cidadãos saibam se posicionar diante das novas questões colocadas pelos avanços científicos 

e tecnológicos, [...]. Alguns autores consideram a capacidade de entender tais debates tão 

importantes quanto as habilidades de leitura e escrita. 

Portanto, esses acontecimentos marcam influências e articulações da Ciência e 

Tecnologia (C&T), os quais afetam os processos de ensino e aprendizagem. Por isso, uma 

Educação que considere as dimensões políticas, econômicas e ambientais na abordagem de 

determinados assuntos podem contribuir para um ensino coerente com uma concepção 

crítica.  
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Além disso, no período da pandemia os docentes precisam levar em consideração as 

questões de debates e habilidades de leitura na aprendizagem dos educandos, assim, 

garantindo um processo de ensino e aprendizagem engajador e benéfico! Logo, foi 

necessário [...] responsabilidade pela transformação do espaço domiciliar em posto de 

trabalho permanente para desenvolvimento do ensino remoto [...]. Do mesmo modo, todos 

os custos relacionados às condições materiais do trabalho e infraestrutura física, como 

computador, câmera, microfone, impressora, internet, luz elétrica, mobiliário, entre outros, 

ficaram a cargo dos docentes. Além dessas despesas, houve a necessidade de manutenção 

desses equipamentos e do próprio manuseio de tecnologias e mídias. Para aqueles docentes 

que não tinham formação ou familiaridade com tais tecnologias, tal instrumento foi montado 

com o apoio de familiares ou colegas. Os elementos e a experiência que compõem o processo 

de trabalho docente presencial precisam, portanto, ser readaptados a essa nova realidade, já 

que não se trata de uma mera transposição da atividade, antes modulada no ambiente de sala 

de aula em contato direto com os alunos (a)s, que passou a ser realizada integralmente em 

meio digital.  

Em termos concretos, a atividade de trabalho, o objeto e os seus meios precisaram 

ser redefinidos num curto espaço de tempo, sendo os próprios docentes responsáveis por 

esse processo.   

 

METODOLOGIA  

A presente pesquisa decorreu de forma qualitativa e quantitativa, através de 

experiências vivenciadas, pelos bolsistas do PIBID-Macau/RN na disciplina de Biologia do 

1° B e 2° ano do ensino médio da Escola Estadual Monsenhor Honório, localizada no 

município de Pendências/RN. Na busca de minimizar problemas causados pelo covid-19, 

especificamente no ensino-aprendizagem. Foi elaborado uma metodologia com a utilização 

de plataformas digitais, que melhorasse a participação dos alunos nas aulas, com o intuito 

de  estimulá-los  a compreenderem melhor o conteúdo, onde, foi utilizado em 2021.1 com a 

turma do 2° a ferramenta SENECA, e desse modo gerar mais estímulo para que eles 

aprendessem os conteúdos durante as aulas, visto que, durante os momentos síncronos junto 

a eles  antes de aplicar a metodologia, alguns discentes não interagiram com a professora 
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diante da explicação sobre o conteúdo, desse modo, foi preciso analisar os possíveis tais 

como vergonha de se posicionar, logo foi observado que aplicando uma metodologia com 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais esses alunos poderiam sentir-se mais 

motivados e iria ajudar intensamente nessa perspectiva, como também! Superar outras 

dificuldades, incentivando-os a exercitar a leitura e aprender definições de palavras. Após o 

uso da metodologia com a plataforma observou-se uma maior interação nos momentos 

síncronos. Com a turma em questão não foi possível realizar a pesquisa sobre a utilização da 

plataforma, dessa maneira não foi feito um gráfico com essa porcentagem.  Contudo, foi 

relatado pela maioria dos alunos que gostaram bastante da utilização desta metodologia.         

 Já em 2021.2 o foco foi na turma do 1° B matutino, logo, foi decidido fazer uma 

pesquisa com esses discentes sobre as plataformas digitais para ser aplicada e a ferramenta 

escolhida foi o Wordwall, em que, foi utilizada uma de suas opções de ensino-aprendizagem 

para que os alunos interagissem o máximo possível durante a aula, então foi preparada uma 

revisão sobre Membranas Celulares que envolvesse imagens ilustrativas acompanhadas de 

questões. Além disso, enquanto os alunos tentavam acertar a afirmativa correta ou incorreta, 

levou-se em conta um devido tempo, onde este foi de 3 minutos para resposta e a cada 

alternativa que os educandos acertavam ou erravam, esclarecemos pontos sobre aquele 

conceito se caso fosse necessário. Ao todo participaram 12 alunos, onde em sala de aula no 

formato presencial continham 8 e remotamente 4. Todos os discentes participaram da 

atividade de forma satisfatória, onde de oito afirmativas do jogo no Wordwall eles erraram 

somente uma alternativa. Com esta turma foi realizada a pesquisa sobre o uso da plataforma, 

possibilitando uma melhor avaliação com gráficos. Em seguida estão as imagens desse 

momento de interação com os alunos, como também do jogo. 

Figura 01: Revisão com a turma do (1.a) B matutino 
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Fonte: Própria (2021)  

 

Figura 02:  Revisão de Membranas Celulares 

  

  Fonte: Própria (2021)  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Analisando os gráficos nas imagens 1, 2, 3, 4 e 5 podemos concluir que a metodologia 

aplicada com a plataforma obteve aprovação dos alunos e sucesso em alcançar os objetivos 

propostos pelos Pibidianos. Entretanto, quando perguntado se gostariam que o uso 

continuasse nas aulas presenciais (Imagem 4) alguns alunos responderam que não, o 

principal motivo pode ser explicado observando o gráfico na imagem 3, onde mostra que um 

bom percentual de alunos apresentou muita ou pouca dificuldade para utilizar a ferramenta 

digital.  
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Figura 01: Questionário                                             Figura 02: Questionário  

 

Fonte: Própria (2021).                                         Fonte: Própria (2021).   

 

 

Figura 03: Questionário                                             Figura 04: Questionário  

 

      
 

Fonte: Própria (2021).                                         Fonte: Própria (2021).   

 

 

                          Figura 05: Questionário 

                                                                                                             

 

                       

 

 

 

            

 

 

 

 

                                

                           Fonte: Própria (2021).                                          
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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 todos, 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, assim como nossos alunos estão sofrendo um enorme déficit de 

aprendizagem, em função dessa transição para o ensino remoto, 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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ANÁLISE SOBRE CONCEITO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 
Neftali Tarsis Fernandes de Medeiros1  

Larissa Fernanda Santos Oliveira dos Reis2 

 
 

RESUMO 

Este artigo trata sobre como a Pessoa com Deficiência é percebida atualmente no âmbito 

escolar. A pesquisa teve por objetivo identificar qual é o conceito de deficiência que os 

docentes entrevistados possuem e como eles acreditam que deveria ser a educação das 

pessoas com deficiência. Para isso, realizamos diálogos com docentes em exercício na Rede 

Pública Estadual do Rio grande do Norte, na cidade de Caicó, nas quais as perguntas se 

baseavam na percepção do conceito de deficiência e na perspectiva de educação desse 

público. Como fundamentação teórica, discutimos os conceitos presentes no modelo médico 

e no modelo social de deficiência e os aspectos relacionados à educação inclusiva a partir de 

uma breve análise histórica e revisão da legislação brasileira. Os resultados demonstram uma 

tendência ao modelo médico na conceituação dos docentes. 

 

Palavras-chave: Educação inclusiva. Conceito de deficiência. Pessoas com deficiência. 

 

ABSTRACT 

This article treats about how the Disabled people is currently perceived in the school 

environment. The research aimed to identify the concept of disability that the interviewed 

teachers have and how they believe the education of people with disabilities should be. For 

this, interviews were perfomed out with teachers working in the State Public Network of Rio 

Grande do Norte, in the city of Caicó, in which the questions were based on the perception 

of the concept of disability and the perspective of education of this public. As a theoretical 

foundation, we discussed the concepts presented in the medical model and social model of 

education for disability and aspects related to inclusion based on a brief theoretical analysis 

and review of Brazilian legislation. The results suggest a trend towards the medical model 

among the professors. 

 

Keywords: Inclusive education. Disability concept. Disabled people. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A inclusão de pessoas com deficiência está prevista nos documentos normativos e 

legais do nosso país, assim como, as garantias de acesso e permanência na escola. 

                                                           
1 Licenciatura em Física, IFRN – Campus Caicó, tarsismedeiros@hotmail.com 
2 Doutora em Educação, IFRN, larissa.oliveira@ifrn.edu.br 
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A presença de estudantes com necessidades específicas em sala de aula no ensino 

regular é realidade, entretanto, não se pode tomar com base apenas indicativos de aumento 

da presença de alunos com deficiência nas escolas para sabermos se de fato a inclusão está 

ocorrendo. Outros aspectos importantes devem ser considerados quando se trata de educação 

inclusiva.  

Através de estudos iniciais no contexto histórico, podemos verificar a relação de 

Pessoa com Deficiência com a Educação e o quanto pode influenciar significativamente a 

vida dessas pessoas. Nesse sentido, conhecer as concepções dos professores em relação ao 

tema, é um dos pontos relevantes para que ocorra o devido processo de ensino de qualidade. 

Portanto, buscamos nesta pesquisa identificar o conceito de deficiência que os docentes 

entrevistados possuem e como eles acreditam que deveria ser a educação das pessoas com 

deficiência partindo dos conceitos presentes no modelo médico e no modelo social de 

deficiência. 

A pesquisa de caráter qualitativa foi respaldada em Flick (2013), através da entrevista 

de participantes de realidades diversas, com um pequeno grupo de docentes, no entanto, em 

comum o exercício na rede pública estadual com formação inicial em licenciatura, o que nos 

permite através das indagações iniciais que norteiam a pesquisa, “Podemos identificar tais 

conceitos em nossos docentes?”, “Como eles acreditam que deveria ser a educação para 

pessoas com deficiência?”, investigar e analisar como os alunos com deficiência são 

percebidos no âmbito escolar, utilizando-se da revisão da literatura e legislação brasileira 

vigente. O tema é pouco explorado na literatura, justificando a importância de dialogarmos 

sobre ele. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Desde a antiguidade, a vida das pessoas com deficiência foi marcada por exclusão, 

intolerância, segregação e pelo silêncio. A Grécia antiga, por exemplo, uma sociedade 

marcada pela supervalorização do corpo humano, era intolerante às diferenças físicas. Uma 

das razões para a intolerância era que homens deveriam ter formação militar e mulheres 

deveriam ter filhos saudáveis. Já a Roma antiga, determinava o sacrifício de crianças que 

nasciam com má formação. 
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Sob intensa influência religiosa durante a idade média, as pessoas com deficiência 

passaram a ser vistas como humanos que possuíam alma e, em razão disso, acreditava-se em 

castigo divino e por isso deveriam viver com sua deficiência como forma de punição pelos 

males da humanidade. Consequentemente, eram abandonados e acolhidos pelos asilos ou 

conventos (MARTINS et. al, 2021). Até então, sem uma visão específica voltada para 

educação.  

 Na idade moderna, por volta do século XVI, surgiram as primeiras preocupações 

sobre educação para pessoas com deficiência e podemos destacar Pedro Ponce de León 

(1520-1584), sendo considerado o primeiro educador especial da história voltado para 

crianças surdas. 

 

 

[...]primeiro ensinou aos surdos-mudos a escrever utilizando a técnica de 

apontar o dedo para o objeto que tinha o nome do que estava sendo 

estudado. E em seguida, fez-lhes repetir as palavras com os órgãos vocais 

os nomes correspondentes aos objetos. Ele foi o inventor desta arte, cada 

aluno racionava muito bem. Escreveu seus métodos e resultados, mas sua 

obra foi destruída pelo fogo, deixando alguns vestígios de escritos. Apesar 

de seu sucesso e publicidade favorável a ele e a sua obra, mesmo assim ele 

morreu na solidão (CAMARGO; FERNÁNDEZ, 2017, p.142).  

 

 

Outros nomes importantes como, Juan Pablo Bonet, no século XVII, que 

desenvolveu o Método Oral descrito em Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar 

a los mudos, Charles Michel de L’Epée, fundador do Instituto Nacional de Surdomudo na 

França e no século XVIII, Valentín Haüy que adotou o método de escrita em relevo, 

fundador do Instituto de Jovens Cegos, na França (CAMARGO; FERNÁNDEZ, 2017). 

Percebe-se que durante esse período a educação dava os primeiros passos e tinha foco inicial 

em pessoas surdas ou cegas, vindo a surgir no final do século XVIII uma atenção voltada 

também para pessoas com deficiência mental. 

 As pessoas com doenças mentais viviam com suas famílias ou em hospitais, alguns 

acorrentados. No entanto, o médico Philippe Pinel (1745-1826), França, se interessou por 

pacientes nas instituições de Bicêtre e de Salpêtrière e realizou estudos que serviram de base 

para terapia ocupacional. 

 

 

Os deficientes mentais estavam presos com correntes e eram tratados como 

escravos. Pinel chega e libera todos os pacientes das correntes internados 
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na instituição de Bicêtre que eram todos homens, e na instituição 

Salpêtrière que eram todas as mulheres. “Através de sua experiência 

assevera que tanto o “idiota”, como os dementes”, não podiam ser 

educados, no entanto, exige um tratamento moral e mais humano, e propõe 

uma terapia ocupacional (CAMARGO; FERNÁNDEZ, 2017, p.145).  

 

 

Mesmo em meio a tantas incertezas em termos pedagógicos, se buscava 

metodologias que pudessem de alguma forma auxiliar essas pessoas. 

No século XVIII, sobrevém os primeiros conceitos sobre pessoas com deficiência 

com base na medicina conhecido como Modelo Médico, sobretudo pelo avanço dos estudos 

na área. A pessoa com deficiência era vista como “portadora de deficiência”, que desviava 

de um padrão de normalidade físico, intelectual ou sensorial. Tal modelo desconsidera 

qualquer fator social, no ambiente ou social na construção desse conceito (AUGUSTIN, 

2012). 

No século XX, os conceitos se baseavam no documento intitulado de Classificação 

Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens (CIDID) de 1976 e 

complementava o documento de Classificação Internacional de Doenças (CID) da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), com o propósito de classificar as condições crônicas 

decorrentes de doenças. Esse modelo recebeu bastante críticas uma vez que considera apenas 

a avaliação médica, sob uma visão de que as deficiências são apenas patologias, devendo os 

esforços girarem em torno da busca pela cura dos problemas (MENDES, 2006). 

Nas décadas de 1960 e 1970 devido aos movimentos sociais pelos direitos humanos 

e diversidade, surge Modelo Social de Deficiência, conceito que se baseia na interação da 

pessoa com o meio, seja no sentido estrutural físico ou social. O referido modelo ganha 

impulso com a criação da Union of the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS) 

em 1976 na Grã-Bretanha, a primeira organização política gerida por pessoas com 

deficiência. “O modelo social aponta criticamente para o modo como a sociedade se 

organiza, desconsiderando a diversidade das pessoas e excluindo pessoas com deficiência 

de meios sociais e políticos.” (AUGUSTIN, 2012, p.3). Esse modelo concebe a deficiência 

como contextual, a qual é constituída levando em consideração as barreiras de 

acessibilidade, institucional e atitudinal enfrentadas pelas pessoas com algum impedimento 

e podem ter impactos significativos na qualidade de vida delas. Ou seja, é fruto da relação 

desse indivíduo com a sociedade, que pode possuir barreiras que dificultem sua participação 

social. 
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No Brasil do século XX, a educação para Pessoa com Deficiência seguia as 

tendências da época, como descreve Mendes (2006), 

 

 

[...] iniciativas isoladas e precursoras de educação de indivíduos com 

necessidades educacionais especiais podem ser constatadas já no século 

XIX, e, acompanhando a tendência da época, em instituições residenciais 

e hospitais – portanto, fora do sistema de educação geral que aos poucos 

se iria constituindo no país (MENDES, 2006, p.11). 

 

 

Rumo à Educação Inclusiva, o Brasil aprovou o primeiro documento oficial que trata 

da educação especificamente em 1961. A Lei de Diretrizes e Bases 4094/1961 (LDB), 

promulgada em dezembro daquele ano, e trata, “A educação de excepcionais, deve, no que 

fôr possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na 

comunidade.” (Art.88, LDB/1961), como forma “incluir”, porém, ainda era comum pessoa 

com deficiência em classes especiais. 

Em 1971, com a revisão da LDB 5692/1971, com aumento do tempo de escolarização 

define que: 

 

 

Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se 

encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os 

superdotados deverão receber tratamento especial, de acôrdo com as 

normas fixadas pelos competentes Conselhos de Educação (Art.9 

LDB/1971). 

 

 

Em outras palavras, mantém em parte a segregação, com o aumento significativo do 

número de classes especiais, que se tornam responsáveis pela educação especial, e a não 

exigência de diagnóstico de deficiência (KASSAR, 2011). 

 Podemos verificar mudanças significativas a partir da Constituição Federal (CF) de 

1988, que garante o direito à educação para todos, sem distinção de qualquer natureza. Essa 

lei é fundamental que serve de parâmetro para todas as espécies normativas. 

 Do direito à educação temos, 

 

 

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 (Art.205, CF/1988). 
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 Nos artigos posteriores são garantidos igualdade de acesso, liberdade de aprender e 

ensinar, em todos os níveis de ensino, como também em seu Art. 208, inciso II, a garantia 

de “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente 

na rede regular de ensino” (Art.208, CF/1988). 

A Lei Brasileira de Inclusão, Lei nº. 13.146, promulgada em 06 de julho de 2015 

(LBI), reforça o direito de pessoas com deficiência e destacamos o artigo de número 8. 

 

 

É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com 

deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à 

habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência 

social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à 

cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, 

aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes 

da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que 

garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico (Art.8, LBI/2015). 

 

 

 No Art. 28 do Cap. IV, Do Direito à Educação, estão definidas todas as diretrizes que 

trata da Educação Inclusiva, “Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, 

implementar, incentivar, acompanhar e avaliar” (Art.28, LBI/2015, p.19). Para alunos surdos 

por exemplo, ofertar de educação bilingue sendo Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

como primeira língua. O Estado deve garantir acesso à educação superior e tecnológica e 

disponibilizar profissionais de apoio (Art.28, LBI/2015). Portanto, é dever do Estado 

oferecer suporte necessário que vai desde os aprimoramentos para garantir o acesso e a 

permanência na escola em todos os níveis de ensino, como também suporte pedagógico e 

adoção de medidas individualizadas ou coletivas para que promova o ensino de qualidade.  

 

METODOLOGIA  

 

 A pesquisa qualitativa foi realizada no mês de março de 2022 com três docentes de 

vínculos ativos interior do estado localizada na região Seridó, interior do estado. 

Primeiramente, a coleta de dados para estudo foi realizada através de entrevista, em seguida, 

tendo como critério perguntas sistemáticas, identificamos os conceitos que os participantes 

têm e como deveria ser a Educação para Pessoas com Deficiência. Por fim, os dados 
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coletados foram organizados e analisados destacando as partes importantes para pesquisa. 

Devido à pandemia de COVID-193 que o mundo enfrenta, os diálogos aconteceram via 

chamada de áudio/vídeo para segurança de todos os participantes. 

As pessoas estão representadas no decorrer do texto por Interlocutor e abaixo no 

Quadro 01 discriminamos alguns dados de caracterização acadêmica e área de atuação. Os 

participantes têm formação inicial em diferentes instituições, sendo elas, Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) e Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. 

 

 

Quadro 01: Caracterização dos Participantes. 

Identificação Idade Sexo Formação Trabalho Tempo de 

Atividade 

Interlocutor 01 

(IN01) 

38 Masculino Graduação na Lic. em 

Geografia pela UFRN - 2012 

Professor da 

Rede 

Pública/Privada 

09 anos 

Interlocutor 02 

(IN02) 

30 Masculino Graduação na Lic. em Física 

pelo IFRN - 2013. 

Professor da 

Rede Pública 

Estadual 

03 anos 

Interlocutor 03 

(IN03) 

37 Feminino Graduação na Lic. em 

Geografia pela UFRN - 

2007. 

Especialização em Meio 

Ambiente, Desenvolvimento 

e Sustentabilidade. 

Professor da 

Rede Pública 

Estadual 

07 anos 

Fonte: Própria (2022). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 No momento inicial da entrevista, os diálogos desenvolvidos tinham como objetivo 

identificar os conceitos que os entrevistados possuem sobre pessoas com deficiência e 

destacamos: 

 

 

A gente aprende na docência que a pessoa com deficiência ou pessoa 

portadora de necessidade ou acompanhamento especial, vejo usarem esses 

termos. São pessoas que dentro das suas possíveis limitações são capazes 

de desenvolver inúmeras habilidades e aptidões. (IN01, 2022) 

 

                                                           
3 Doença infeciosa causada pelo Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 da sigla em inglês 

SARS-CoV-2, fez com que a Organização Mundial de Saúde em 30 de janeiro de 2020 declarasse Emergência 

em Saúde Pública Internacional e o governo brasileiro declarou pela Portaria nº. 188 de 03 de fevereiro de 2020 

e regulamentou através da Lei nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, o distanciamento social como uma das 

medidas para enfrentamento da emergência. 
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[...] em geral uma pessoa com deficiência, é uma pessoa que tem algum 

problema cognitivo, de coordenação motora grave, mental e que a sujeite 

a dependência da ajuda de terceiros, acompanhamento médico, para 

amenizar os efeitos da deficiência e, a pessoa tenha mais qualidade de vida. 

(IN02, 2022) 

 

Pessoas que não conseguem desenvolver as tarefas cotidianas igualmente 

aquelas ditas como normais. (IN03, 2022) 

 

 

 O conceito de deficiência baseado Modelo Médico está explicito nos recortes dos 

diálogos com os interlocutores, havendo pequenas variações em relação às épocas dentro do 

próprio modelo. Quando destacamos “[...] ditas como normais” (IN03, 2022) e “[...] 

acompanhamento médico para amenizar os efeitos [...]” (IN02, 2022), observa-se que a ideia 

de deficiência está relacionada apenas à causa e não aos fatores do meio e que esses podem 

potencialmente influenciar a qualidade de vida onde o sujeito está inserido. Não menos 

importante destacar, “[...] vejo usarem esses termos.” IN01 (2022). O modelo está enraizado 

no meio escolar e evidencia as concepções iniciais sobre deficiência, revelando o reflexo da 

ausência de um olhar mais voltado à pessoa com deficiência. 

 

Quando os diálogos foram desenvolvidos para como deveria ser a Educação para 

Pessoas com Deficiência, obtivemos: 

 

 

[...] que deveria possuir um caráter inclusivo deveria buscar integrar esse 

aluno ou aluna ao corpo escolar, permitindo que ela possa conviver e 

compartilhar de todos os momentos da vida escolar. Criar mecanismos de 

avaliação e desenvolvimento focado nas habilidades dos alunos portadores 

de alguma necessidade especial. (IN01, 2022) 

 

Acredito que se houvesse um maior preparo no sistema educacional para 

que as pessoas com deficiência teriam mais inclusão nas salas de aula. Falo 

por mim que sou professor, às vezes tive um aluno surdo e se não tiver um 

intérprete eu fico perdido em como ajudar esse aluno, sem querer, 

esquecemos que ele está lá. E a inclusão desses alunos na educação básica 

regular é de suma importância para seu desenvolvimento cognitivo, 

relações sociais com outras pessoas, porém acredito que ainda ficamos a 

desejar na estrutura para que isso seja feito de uma forma a proporcionar 

que essa experiência seja legal para o aluno com deficiência. (IN02, 2022) 

 

Se a pessoa com deficiência for por exemplo uma pessoa surda, ela deve 

estar em uma escola bilíngue de acordo com a lei ou a escola deve oferecer 

suporte para o desenvolvimento dela. (IN03, 2022) 
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 Os interlocutores IN02 e IN03 demonstram conhecer o que a legislação brasileira 

dispõe sobre Educação Inclusiva sem aprofundar o debate no assunto. 

 Observa-se nos recortes que a socialização com os demais alunos e interação das 

Pessoas com Deficiência com o meio é de relevante importância para que ocorra processo 

de ensino-aprendizagem adequado, entretanto, percebe-se no diálogo com IN02 a 

ineficiência do Estado na oferta do que está previsto no Art.28 da LBI e no diálogo com 

IN01, ausência de ações voltadas ao tema relacionadas quando se trata de formação 

continuada. 

Em um recorte extra registramos, 

 

 

[...] tive dois alunos cadeirantes no ano passado que tinha cuidadores para 

auxiliá-los dentro das dependências da escola, mas tive um aluno esse ano 

que de acordo com laudo recebido pela escola indicava esquizofrenia. Eu 

e outros professores percebemos que ele tinha também dificuldades em 

aprender e no máximo que conseguíamos dele era, na hora das atividades, 

ele copiava a mesma coisa da pergunta no lugar da resposta. Não sabíamos 

o que fazer e não tivemos um suporte algum em relação ao caso dele. 

(IN03, 2022) 

 

 

 Percebe-se que vários aspectos influenciam o processo de ensino. Nesse sentido, os 

diálogos demonstram parte dos anseios dos professores em sala de aula. 

 

CONCLUSÕES 

 

A pesquisa possibilitou identificar os conceitos que os entrevistados têm sobre 

Pessoas com Deficiência além de ter nos dado uma amostra da disparidade entre a realidade 

em sala de aula e legislação. Foi observado que conceitos sempre são voltados ao modelo 

médico e que em um primeiro momento, não estão relacionados ao nível de formação inicial, 

visto que, as licenciaturas atendem as respectivas diretrizes previstas em leis. Contudo, 

evidencia a necessidade de uma reflexão sobre formação de professores. A pesquisa nos 

deixa oportunidade para iniciar novos estudos e analisar temas específicos como formação 

de professores e seus anseios, acesso e permanência na escola, igualmente, investigar o que 

está sendo ofertado aos alunos com deficiência em sala de aula. Por fim, os dados 

apresentados demonstram que os objetivos foram alcançados atendendo as expectativas. 
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RESUMO 

Neste trabalho ora desenvolvido tem por objetivo auxiliar profissionais que atuam na área 

da psicopedagogia, para que criem estratégias para a resolução de problemas na 

aprendizagem de pessoas de diferentes contextos, através disto desenvolver um olhar crítico 

e reflexivo sobre cada sujeito de forma que desenvolvamos enquanto profissionais, bem 

como proporcionar uma breve análise da importância que os alunos de pós-graduação em 

psicopedagogia atribuem aos conhecimentos matemáticos para o seu profissionalismo ético, 

moral e social enquanto atuantes, principalmente na área de psicopedagogia, onde estes 

profissionais contribuem para que as pessoas possam refletir, sobre fatos que os cerca. A 

prática pedagógica bem como o auxílio de um profissional psicopedagógico é uma 

ferramenta fundamental para tentar solucionar tais deficiências educacionais de 

aprendizagem e desenvolvimento humano, favorecendo o diagnóstico das singularidades de 

cada aluno enquanto sujeitos construtores do conhecimento. Este trabalho fundamenta-se em 

autores que abordam esta temática como: Piaget. (1976), Rangel, (1992), kamii, (1985.) 

Freire (2003), Perrenoud (2001) Vygotsky e entre outros. Espera-se com este trabalho que 

os profissionais da educação repensem sobre a importância que os alunos de pós-graduação 

em psicopedagogia atribuem aos conhecimentos matemáticos para o seu profissionalismo 

ético, moral e social na educação básica de ensino. 
 
Palavras-Chave: Formação. Matemática. Psicopedagogia. 
 

 

ABSTRACT 
             

This work here developed aims to help the professionals who works in the field of 

psychopedagogy, so that they could create strategies for solving problems in the learning of 

people from different contexts, and through this develop a critic and reflective look at each 

person, for that we can evolve as professionals , as well as to provide a brief analysis of 

thimportance that postgraduate students in psychopedagogy assigns to mathematical 

knowledge for their ethical, moral and social professionalism while working, especially in 

the psychopedagogy area, where these professionals contribute for that the people could 

reflect about the facts that surround them. The pedagogical practice as well as the help of a 

                                                           
1 Mestranda, World University Ecumenical - WUE-w, gabriela_godeiro@hotmail.com  
2 Pós Graduada, em Educação Interdisciplinar- UFERSA, elizomaraeliasrg@hotmail.com  
3 Mestranda, World University Ecumenical - WUE-w, ffadri@yahoo.com.br. 
4 Mestranda, World University Ecumenical – WUE-w, marlisegarcia@gmail.com  
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psychopedagogical professional is an essencial tool to try to solve such educational 

deficiencies in learning and human development, favoring the diagnosis of the singularities 

of each student while knowledge building persons. This work is based on authors who talks 

about this subject, such as: Piaget. (1976), Rangel, (1992), kamii, (1985.) Freire (2003), 

Perrenoud (2001) Vygotsky and others. It is expected that with this work the education 

professionals rethink the importance that postgraduate students in psychopedagogy attribute 

to mathematical knowledge for their ethical, moral and social professionalism in basic 

education. 

 

Keywords: Formation. Math. Psychopedagogy. 

 

INTRODUÇÃO 

            A matemática vem sendo um dos grandes temas e debates no processo de formação 

do campo educacional, principalmente para estudantes e pesquisadores graduando, quanto 

para profissionais que buscam se especializar em uma pós-graduação uma vez que a 

matemática vem possibilitando novas ideias e estratégias de como educar e aprender numa 

perspectiva significativa, questionando assim, a importância de uma boa formação e 

conhecimentos especifica na área da matemática e através disso a psicopedagogia tenta 

adentrar nestas informações como meio de compreensão atribuídas as práticas curriculares, 

bem como seu processo de interação social e desenvolvimento.  

              O artigo se propõe a analisar a importância que os alunos de pós-graduação em 

psicopedagogia atribuem aos conhecimentos matemáticos, onde os mesmos pretendem atuar 

na rede básica de ensino contribuindo para a sociedade em geral.  Os futuros especialistas 

atribuem uma importância significativa ao uso dos métodos matemáticos como forma de 

psicanálises, bem como para sua formação, onde a maioria utiliza a análise dos processos 

evolucionais dos sujeitos para avaliar seu desenvolvimento em termos de conhecimento ou 

dificuldades.  

             Compreende-se assim, que a pesquisa em se, enquanto ferramenta psicopedagógica 

trás contribuições inúmeras não apenas para os alunos e envolvidos, mas também para 

graduandos, professores e especialistas que buscam acompanhar os acontecimentos sociais, 

para através disso, compreender o que acontece a nossa volta e apoderar-se destes métodos 

processuais, como norte para uma práxis educativa no campo educacional, onde existem 

diversas maneiras de se alfabetizar e entender o ser humano em suas especificidades. O 

trabalho ora desenvolvido, serve de subsídio para que professores, graduandos, e 

pesquisadores do campo educacional reconheçam a importância do trabalho 

psicopedagógico, não apenas dentro do âmbito escolar em relação a matemática, mas 
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principalmente fora dela, contribuindo positivamente no processo de formação e interação 

que envolve a universidade social e escolar. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

                Frequentemente nos deparamos com situações que nos fazem refletir a respeito de 

nossa prática pedagógica, principalmente ao se tratar de psicopedagogia, onde a ética se faz 

presente a todo o momento. Sabemos que alfabetizar letrando, é um dos maiores desafios já 

enfrentados nas escolas, percebe-se que a grande maioria dos profissionais desta área, 

buscam trabalhar com profissionalismos dinâmicos e divertidos na tentativa de encontrar 

êxito em suas práticas e seus objetivos. 

             Diante das diferentes experiências ao longo da formação profissional do 

psicopedagogo, é possível constatar que existe um índice considerável de alunos e pessoas 

que demonstram dificuldades de aprendizagem em relação a apropriação da leitura e escrita, 

produção textual e principalmente, noções lógicas da matemática, uma vez que a mesma 

nem sempre  está sendo trabalhada de forma contextualizada por ser uma ciência exata, mais 

é preciso que os alunos tenham a percepção da realidade que os envolve através de 

interpretações subjetivas que permita-lhes uma melhor reflexão sobe tal importância, com 

isto entende-se o porquê até mesmo os alunos de pós graduação encontram estas barreiras 

no processo de formação e aceitação dos novos métodos e paradigmas voltados a isto. Piaget 

(2001, P 19) diz em seus estudos que:  

 
Existem três fases de desenvolvimento e amadurecimento dos 

conhecimentos e informações na criança que são: acomodação, inquietação 

e equilibrarão que possibilita que o sujeito abstraiu experiências e 

informações do meio em que vive. Isso é justamente o que pretendemos 

que aconteçam as crianças ao se depararem com o lúdico, jogos, novidades. 

Que sejam capazes de refletir diante do que tocam, constroem e pensam e 

com isso aprender com espontaneidade.  

 
 

                É notável que todo ser humano em fase de desenvolvimento adquira 

conhecimentos em seu devido tempo, isto deve ser respeitado desde seus primeiros anos de 

vida. É indispensável também, que professores, psicopedagogos e toda a equipe envolvida 

no processo de desenvolvimento e alfabetização de uma criança estejam preparados, bem 

dispostos, que sejam flexíveis a algumas situações inesperadas, tudo deve esboçar um 
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acolhimento seja eles afetividade, relacional, interacional e cheio de trocas de experiências, 

gerando assim uma diversão e meio a organização, não só do ambiente, mas também de 

informações e conhecimentos específicos na cabeça de cada sujeito. Já Para Kamii (1985, p 

41). 

 

O ensino do número deveria encorajar a criança a colocar todos os tipos de 

coisas em todas as espécies de relações”. Ou seja, com o domínio da 

matemática no seu cotidiano, as crianças aprendem que ela está presente 

em tudo, durante o nosso dia a dia e que a matemática e a presença dos 

números são indispensáveis. 
 

 

                Diante desta afirmação, é possível perceber que a matemática não é uma disciplina 

isolada e deve ser vista como também trabalhada de maneira contextualizada a fim de 

desenvolver habilidades relacionadas a leitura e interpretação de mundo. Usando de 

diferentes estratégias o psicopedagogo consegue avaliar após um pré diagnóstico, o qual ele 

analisa o convívio desta criança, ou seja, seu contexto, família, escola, amigos e tudo que 

está a sua volta para só assim chegarem a uma parcial sobre sua dificuldade de aprendizagem, 

manter um bom relacionamento e de certa forma envolvimento indireto e se preciso direto 

com o sujeito em estudo, exercer  eficácia e profissionalismo nesta profissão de ética e 

compromisso, é um desafio que somente a educação e suas peculiaridades podem evidenciar. 

Segundo Rangel, (1992, p17). 

 

É somente agindo intensamente sobre os objetos em atividades como 

quantificar coleções significativas para ela que a criança poderá ir 

progressivamente construindo a estrutura do número que é a base para todo 

o conhecimento lógico-matemático.  

 

               A maneira de ensinar e lidar com as diferentes personalidades, principalmente no 

que está relacionada à lógica matemática, traz a percepção de que a aprendizagem e 

atratividade relacionados a quantidades, pode ser possível através do ensino lúdico, que faz 

com que a criança aprenda de forma natural e espontânea, sem que a matemática represente 

uma disciplina árdua, cansativa ou complexa, claro que sempre atentos as suas 

especificidades no que diz respeito ao cuidar, educar e brincar. 

            O lúdico tem origem da palavra "ludus", que significa jogo. Com o tempo a 

expressão “lúdico” evoluiu, e não parou apenas nas suas origens, ela se ampliou e 

acompanhou as pesquisas de Psicomotricidade. O lúdico passou a ser reconhecido como 
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traço essencial de psicofisiologia do comportamento humano. De modo que a definição 

deixou de ser o simples sinônimo de jogo. As implicações da necessidade lúdica 

extrapolaram as demarcações do brincar espontâneo. Assim,  

 

A brincadeira deixa de ser “coisa de criança” e passa a se construir em 

“coisa séria”. Digna de estar presente entre recursos didáticos capazes de 

compor uma ação docente comprometida com os alvos do processo de 

ensino-aprendizagem que se pretende atingir. (KISHIMOTO, 2001, 

p.167). 

 

O lúdico faz parte das atividades essenciais da vida humana. A ludicidade deve 

refletir na criança bem como no profissional psicopedagogo que utiliza deste método de 

análise e diagnostico um gosto de satisfação e alegria, pois essa atividade leva a criança a 

momentos de encontro consigo e com o outro, momentos de fantasia e de realidade, de 

ressignificação e percepção, momentos de autoconhecimento e conhecimento do outro, de 

cuidar de si e olhar para o outro nos momentos de vida. Diante disso, afirma (Santos, 1999, 

p.37) 

 

As atividades lúdicas são ferramentas indispensáveis no desenvolvimento 

infantil, porque para criança não há atividade mais completa do que 

brincar. Pela brincadeira, a criança é introduzida no meio sociocultural do 

adulto, constituindo-se num modelo de assimilação e recriação da 

realidade. 

 

Desta forma, as atividades lúdicas ganham uma evidência maior na interpretação 

da realidade pela criança, e assim, a educação lúdica jamais pode ser considerada um 

passatempo ou uma forma superficial de diversão e interpretação da realidade. Uma aula 

com características lúdicas não necessita ter jogos ou brinquedos. O que traz ludicidade para 

a sala de aula é muito mais uma "atitude" lúdica do educador e dos educandos, bem como 

dos demais profissionais que assumir essa atitude implica sensibilidade, envolvimento, uma 

mudança interna, e não apenas externa, implica não somente uma mudança cognitiva, mas, 

principalmente, uma mudança afetiva.  

 

METODOLOGIA  

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

perspectiva de analisar a importância dos alunos de pós-graduação em psicopedagogia 

atribuem aos conhecimentos matemáticos para o seu profissionalismo ético, moral e social 
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enquanto atuantes, principalmente na área de psicopedagogia. Destacam-se os autores 

Piaget. (1976), Rangel, (1992), kamii, (1985.) Freire (2003), Perrenoud (2001). 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 DISCUSSÕES 

            Com intuito de auxiliar profissionais que atual na área de psicopedagogia, para que 

criem estratégias para a resolução de problemas na aprendizagem e desenvolvimento da 

mente humana onde através disto podem desenvolver um olhar crítico e reflexivo sobre cada 

sujeito de forma que desenvolvamos enquanto profissionais, bem como, analisar a 

importância que os alunos de pós-graduação em psicopedagogia atribuem aos 

conhecimentos matemáticos para o seu profissionalismo ético, moral e social, e com isto 

despertar a capacidade de diagnosticar as singularidades de cada aluno enquanto sujeitos 

construtor de sua própria identidade  e conhecimento, as perguntas foram referentes às visões 

dos alunos de pós, e as práticas de letramento na perspectiva de alfabetizar engajada no 

letramento, entre outras.  

            É notável que os graduandos possuam um conceito restrito de formação no processo 

de interação e desenvolvimento mútuo relacionado a uma parceria de troca de experiências, 

porém, sabe-se que a proposta curricular, principalmente a dos anos iniciais do ensino 

fundamental, integra muito mais que todos os eixos escolares no que se refere a uma 

educação construtiva, possui metas que transpassam as paredes escolares, permeia a cultura, 

o desenvolvimento da criança, a comunidade, a sociedade enfim, garante processos pelo qual 

a criança bem como os mediadores do saber a se apropriar e utilizar acerca da realidade a 

qual faz parte. 

            É nesta perspectiva que se vê a importância de uma proposta de ensino integrada com 

profissionais capacitados que buscam contextualizar as diferentes realidades encontradas em 
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sala de aula, mostrando com isso o quanto e necessário a um desenvolvimento pleno e 

significativo das capacidades de auto reflexão para sujeitos em processo de formação 

profissional e atuante.  

            Ficou claro que os pesquisadores da psicopedagogia sabem da importância do seu 

papel na sociedade como também as definições e importância da proposta de se trabalhar os 

conhecimentos matemáticos de forma interdisciplinar, bem como sua finalidade, isso mostra 

é necessário ir, além disto, e abstrair outros saberes e conhecimentos para pôr em prática no 

processo ensino aprendizagem em sala de aula, entendendo o quanto se pode contribuir para 

a formação pessoal, intelectual e social destes sujeitos enquanto seres em processo de 

formação e transformação, podendo com isto também contribuir para uma práxis qualitativa, 

que desenvolve as habilidades dos envolvidos. 

             Assim, se vê a importância de atividades desenvolvidas tanto para aprendizagem 

quanto para análise profissional, uma vez que estimulam o aprendizado desde a etapa inicial 

a fim de preparar os sujeitos para darem sentido aos diversos textos que circulam na realidade 

social ao qual está inserido, podendo interagir com o seu meio. Outra questão relevante é a 

importância que os professores colaboradores atribuem ao trabalho pedagógico dentro de 

uma proposta curricular dos anos iniciais, ou seja, a importância dos conhecimentos 

matemáticos nas práticas de alfabetização, onde as crianças estão se apropriando do sistema 

de escrita e de leitura, e, contudo, englobando os conhecimentos teóricos adquiridos nas 

diversas vivências, facilitando assim a compreensão por parte dos alunos em algum conteúdo 

de dificuldade.  

           É perceptível que as professoras dos anos iniciais do ensino fundamental atribuem 

uma importância significativa ao trabalho psicopedagógico, tanto em suas práticas como 

contribuições, pois usam deste processo como uma ferramenta auxiliar no desenvolvimento 

das capacidades intelectuais das crianças e graduandos em sua forma de pensar, analisar e 

criticar, contribuindo com a formação da identidade humana e social de cada uma delas, para 

que desde cedo ela compreenda esse processo de conhecimento se dá de forma gradual e 

significativa, principalmente para si próprio e principalmente o meio em que vive, obtendo 

com isso uma visão de mundo. 

CONCLUSÕES 

             Muito se tem dito sobre a educação em relação a matemática como legado no 

processo de formação e pesquisa, mas a importância e as contribuições que esse conceito 
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traz em si são inúmeras ao campo educacional, que perpassam desde a alfabetização ao longo 

de toda a vida até a formação.  

           Assumir como objetivo e analisar a importância que professores, graduandos, e 

pesquisadores do campo educacional reconheçam a importância do trabalho 

psicopedagógico, não apenas dentro do âmbito escolar em relação a matemática, mas 

principalmente fora dela, contribuindo positivamente no processo de formação e interação 

os alunos estas barreiras, podem ser visto como um desafio para os professores e 

profissionais de qualquer escola, bem como para a diversidade e comunidade envolvida, pois 

implica adotar numa alfabetização significativa, onde a cultura escrita e raciocínio lógico 

permeiem o contexto ao qual a criança está inserida, sejam eles escolar ou social, integrando 

a cultura do aluno ao seu aprendizado e desenvolvimento e que a matemática em si, possa 

estar presente de forma prazerosa. 

             O desejo de contribuir para uma educação de qualidade, e a vontade de compreender 

cada obstáculo para exercer a prática dando uma importância peculiar em tudo que se faz é 

permanente. No mundo globalizado onde a educação está tão à mercê de transformações 

oriundas da sociedade, manter um bom currículo, com parâmetros exemplares que integrem 

de fato uma boa formação e uma prática eficazes, ainda é uma meta almejada, inclusive das 

escolas públicas, mas em alguns casos conseguimos observar que há um lento e pequeno 

avanço para com nosso educando que busca a cada dia uma educação de qualidade e 

igualdade, e principalmente, um aprendizado ao qual ele possa levar para o resto da vida e 

fazer uso do mesmo em todas as situações vigentes. 

           Espera-se que os alunos de pós graduação em psicopedagogia possam ter de alguma 

forma adquirido conhecimentos básicos sobre o ensino da matemática, que possam assumir 

uma postura ética de profissionalismo e competência onde são adquiridas aos poucos na 

relação de interação com a escola e o corpo docente da mesma, e que esse trabalho não sirva 

apenas de incentivo a uma busca de um aperfeiçoamento de práticas alfabetizadoras e de 

desenvolvimento humano, mas para se atingir um propósito comum a todos: e sim de 

promover uma educação de qualidade e de direito de todos, onde o profissionalismo seja 

significativo para quem o faz com competência e saberes necessários para um bom 

resultados.   
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RESUMO 

A presença das diferentes classes, raças, gêneros no âmbito educacional implica na reflexão 

das ações afirmativas as organizações a agir positivamente a fim de favorecer pessoas de 

segmentos sociais discriminados a terem oportunidade de ascender a postos de comando. 

Esta pesquisa se insere no campo da Inclusão e Diversidade, a fim investigar por meio de 

dados estatísticos de que maneira tais políticas de ações afirmativas, asseguradas pelas leis 

nº 12.711/2012 e nº 13.409/2016, estão sendo aplicadas nos institutos federais. Motivada 

pela problemática norteadora, esta pesquisa busca trazer em seu referencial teórico, o 

contexto histórico políticas de ações afirmativas para o acesso de ensino; o direito de acesso 

à educação: igualdade, equidade e justiça social; a implantação do sistema de cotas nas 

universidades públicas brasileiras e aspectos legais do sistema de cotas e os desafios na 

promoção da equidade. Os dados apresentam o impacto significativo das políticas de ações 

afirmativas no que se refere ao ingresso de estudos oriundos das camadas menos 

privilegiadas da população nas instituições federais de ensino. De qualquer forma, em 

conclusão, nesta revisão apresentou a grande importância do sistema de ações afirmativas 

no que concerne ao ingresso de estudantes no ensino superior em institutos federais, o que 

pode representar mudanças significativas na configuração social. 

 

Palavras-chave: Políticas públicas. Cotas. Institutos Federais. Educação.  

 

ABSTRACT 

The presence of different classes, races, genders in the educational field implies in the 

reflection of affirmative actions the organizations to act positively in order to favor people 

from discriminated social segments to have the opportunity to ascend to command positions. 

This research is part of the field of inclusion and diversity, in order to investigate through 

statistical data how such affirmative action policies, guaranteed by Laws no. 12.711/2012 

and no. 13.409/2016, are being applied in federal institutes. Motivated by the guiding 

problem, this research seeks to bring in its theoretical framework, the historical context of 
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affirmative action policies for access to education; the right of access to education: equality, 

equity and social justice; the implementation of the quota system in Brazilian public 

universities and legal aspects of the quota system and the challenges in promoting equity. 

The data show the significant impact of affirmative action policies regarding the admission 

of studies from the less privileged strata of the population to federal educational institutions. 

Anyway, in conclusion, this review presented the great importance of the affirmative action 

system regarding the admission of students to higher education in federal institutes, which 

can represent significant changes in the social configuration. 

Keywords: Public policy. Quotas. Federal Institutes. Education. 

 

INTRODUÇÃO 

Na configuração sociocultural que atravessamos há algum tempo, algumas camadas 

da população são desprivilegiadas pelas relações de poder vigentes. Um longo legado de 

opressões e injustiças constituiu uma história de discriminação das camadas menos 

privilegiadas. Isso ocasiona um enorme abismo entre as diferentes classes, raças, gêneros 

etc. 

As políticas de ações afirmativas são um conjunto de medidas utilizadas para 

atenuar as discriminações sofridas pelas camadas menos privilegiadas. De acordo com 

Oliven (2007, p. 30): 

A ação afirmativa visa remover barreiras, formais e informais, que impeçam o 

acesso de certos grupos ao mercado de trabalho, universidades e posições de 

liderança. Em termos práticos, as ações afirmativas incentivam as organizações 

a agir positivamente a fim de favorecer pessoas de segmentos sociais 

discriminados a terem oportunidade de ascender a postos de comando. 

 

As pessoas em situação de vulnerabilidade social têm cada vez menor espaço nos 

ambientes que garantem uma ruptura histórica com as discriminações e as posições de 

poder. No geral, as políticas estatais e privadas que visam atenuar o problema operam a 

manutenção das desigualdades a partir de uma falsa inclusão. O capital inclui, mas inclui 

para normatizar. De maneira que os fluxos de liberação dos menos privilegiados acabam 

por ser sequestrados pelo poder e convertidos em mais desigualdades e maior assimetria 

nas relações de forças já consolidadas. Diante disso, restam algumas medidas provisórias 

que apenas atenuam uma parte do problema. 
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As ações afirmativas são aquilo que chamamos de discriminação positiva, ela 

permite a ocupação de espaços em ambientes públicos para pessoas que, por uma série de 

falhas históricas, não os alcançaria. Sendo assim, o presente estudo justifica-se pela 

importância e essencialidade do assunto para a sociedade, bem como para o âmbito 

acadêmico e profissional de educação, buscando contribuir como estudo para futuras 

pesquisas. 

Diante disso, este trabalho tem como objetivo, realizar uma breve revisão de 

literatura acerca das políticas de ações afirmativas aplicadas em Institutos Federais, e o seu 

direcionamento para o acesso ao ensino. 

POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS PARA O ACESSO DE ENSINO: 

CONTEXTO HISTÓRICO 

Em um contexto mais recente, algumas prerrogativas legais foram instituídas para 

minimizar os impactos históricos. Em 2012, foi sancionada a Lei de nº 12.711, que visa 

facilitar o acesso das camadas menos privilegiadas, diante das opressões históricas, ao 

Ensino Superior e aos Institutos Federais. 

Em consonância a isso, a Lei nº 13.409 uniformiza as cotas sociais e raciais no que 

concerne ao acesso a esse tipo de Instituição. De acordo com essa versão, 50% das vagas 

devem ser destinadas a pretos, pardos e indígenas e estudantes de escolas públicas. A figura 

1 sintetiza o direcionamento das vagas de acordo com as cotas específicas. 

Alguns precedentes históricos obrigaram o estado brasileiro a nivelar minimamente 

os direitos de acesso. Em 2006, dois importantes manifestos foram levados ao Congresso 

Nacional, juntos eles sintetizam alguns entre os principais argumentos acerca das questões 

que permeiam o estabelecimento das políticas afirmativas, em especial no que tange a 

institucionalização de cotas nos institutos federais e nas universidades públicas. Esses 

manifestos são: 

 Todos  têm direitos iguais na República Democrática   

 Manifesto a favor da Lei de Cotas e do Estatuto da Igualdade Racial 

O primeiro se declarava contra as cotas sociais e raciais, argumentando 

paradoxalmente, que todos têm direitos iguais. O segundo se posiciona a favor, 
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argumentando que para que haja direitos iguais é preciso reparar os processos históricos 

que desprivilegiaram as camadas menos favorecidas da população. 

O primeiro manifesto se encerra declarando que deseja: 

Um Brasil no qual ninguém seja discriminado, de forma positiva ou negativa, 

pela sua cor, seu sexo, sua vida íntima e sua religião; onde todos tenham acesso 

a todos os serviços públicos; que se valorize a diversidade como um processo 

vivaz e integrante do caminho de toda a humanidade para um futuro onde a 

palavra felicidade não seja um sonho. Enfim, que todos sejam valorizados pelo 

que são e pelo que conseguem fazer. 

O segundo manifesto traz números e outros dados que comprovam a grande 

desvantagem sofridas pelos menos privilegiados, fator que os exclui dos espaços de ensino, 

corroborando para a manutenção das desigualdades sociais e raciais no Brasil. Diante disso, 

vamos discutir um pouco mais, no tópico a seguir, sobre as desigualdades de renda, etnia, 

deficiência etc., e como as políticas públicas de acesso à educação devem prezar pela 

igualdade, equidade e justiça social respeitando as diferenças de cada um, para tratar os 

iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. 

O DIREITO DE ACESSO À EDUCAÇÃO: IGUALDADE, EQUIDADE E JUSTIÇA 

SOCIAL 

A educação é o primeiro passo para a inclusão da população marginalizada. Ela 

pode representar uma forma de promover uma ascensão social e econômica no interior de 

nossa configuração social. No entanto, existe uma resistência histórica no que concerne ao 

acesso de pessoas pretas, pardas e de classes sociais menos privilegiadas na educação 

superior. 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Domicílios Contínua (2016), se resume a 

15,3% da população brasileira aqueles que têm ensino superior completo, trata-se de uma 

porcentagem significativamente baixa quando comparada a países do centro do 

capitalismo. Os alunos ingressantes nas instituições federais que vêm de escolas públicas, 

representam a maior fração na população, por isso, é a maior camada populacional 

concluinte do ensino médio brasileiro. No entanto, essa maioria não é representada no 

ensino superior, principalmente quando falamos de cursos com maior concorrência no 
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ingresso, exatamente aqueles que proporcionaram um prestígio social e econômico maior, 

atenuando as desigualdades. 

Esse fator nos indica que as camadas da população menos privilegiadas não têm 

como acessar o ensino superior e vão diretamente para o mercado de trabalho para ocupar 

postos subordinados àqueles que gozam de maior prestígio. A pesquisa mostra também que 

o grupo de indivíduos brasileiros pretos ou pardos com ensino superior é de 8,8%, ao passo 

que no que concerne a população branca, 22,2% tem esse nível de escolaridade, a isso 

acrescentamos o fato de que as pessoas pretas e pardas constituem mais da metade da 

população brasileira. 

 

O acesso ao ensino superior público revela-se na verdade como um fator de 

desigualdade. Aqueles que podem arcar com os custos do ensino básico privado 

e podem se preparar melhor para enfrentar os exames seletivos de acesso ao 

ensino superior, quase sempre ocupam as posições dominantes, isto é, os cursos 

mais prestigiosos. Aos egressos das escolas públicas restam apenas aqueles 

cursos que no mercado dos bens sociais são considerados como dominados 

(PASSOS e GOMES, 2012, p. 12) 

 

Diante da discussão, vamos a um breve panorama acerca da implementação do 

sistema de cotas nas universidades públicas. 

A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COTAS NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

BRASILEIRAS 

As cotas para ingresso nas universidades públicas se desenvolveram a partir de uma 

demanda do Supremo Tribunal Federal (STF), em 2012. A implementação foi votada como 

constitucional, e escolhida por unanimidade entre os juízes. Doze anos antes, entrou em 

vigor uma Lei do Estado do Rio de Janeiro, que previa que a Universidade Estadual do Rio 

de Janeiro (UERJ) concedesse uma cota de 50% de suas vagas em seus cursos de graduação, 

mediante um processo seletivo, para estudantes vindos de escolas públicas. 

Em 2004, quatro anos depois da UERJ, a Universidade de Brasília (UnB) instaurou, 

entre suas políticas, as ações afirmativas que conferiam vagas para pessoas pretas no 

vestibular de 2004. Dessa forma, a UnB foi a primeira instituição a implementar cotas 
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raciais no Brasil. Desde então, são várias as universidades que adotam o sistema de ações 

afirmativas em seus exames admissionais. 

A lei nº 12.711, de agosto de 2012, foi responsável pela implementação de cotas 

sociais e raciais em todo o país, essa lei também ficou conhecida como Lei de Cotas. Até 

agosto de 2016, a Lei foi implantada na totalidade das instituições de ensino superior do 

Brasil. Metade das vagas de ingresso nas universidades públicas devem ser destinadas a 

cotistas desde então, no que concerne a estudantes de escola pública, cotas raciais e sociais. 

ASPECTOS LEGAIS DO SISTEMA DE COTAS E OS DESAFIOS NA 

PROMOÇÃO DA EQUIDADE 

A implementação de leis relativas ao ingresso em instituições federais, os dados 

indicam melhoras significativas. No ano de 1997 apenas 1,8% da população negra 

ingressou no ensino superior brasileiro.  

Já em 2011, esse número subiu para 11,9%, número que indica um aumento de 

quase 1000% nas vagas. No ano de 2014, 30,9% das vagas de ingresso nos institutos 

federais foram destinadas aos cotistas e 22,4% das vagas nas universidades públicas são 

destinadas a pretos, pardos e indígenas, o que representa 1/3 e 1/4 do total de vagas.  

O fato de as mudanças serem relativamente recentes, há uma significativa 

dificuldade de levantar dados qualitativos para a realização de estudos relativos às cotas na 

totalidade das universidades públicas brasileiras no que concerne às cotas sociais e raciais.  

A mínima reparação no longo histórico de desigualdades sofridas pela população 

marginalizada já pode representar um alívio e um impulso para seguir em uma longa 

marcha. É nesse sentido que encaminhamos nossas considerações finais. 

CONCLUSÃO 

Os dados apresentam o impacto significativo das políticas de ações afirmativas no 

que se refere ao ingresso de estudos oriundos das camadas menos privilegiadas da 

população nas instituições federais de ensino. Além disso, o debate em torno dessa questão 

parece, na maior parte dos casos, ignorar duas questões essenciais. 

A primeira, que concerne ao esquecimento do longo histórico de opressões sofridas 

pelos pobres, pretos, pardos e indígenas não apenas no Brasil, mas em outros países. A 

segunda diz respeito ao fato de que enquanto estivermos todos sob a tutela do Estado 
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seremos seus dependentes, e que apesar de as políticas públicas funcionarem como medidas 

provisórias, ressalta-se que a Lei 12.711 de 29 de agosto de 2012, completa 10 anos em 

2022, a que se defender a sua manutenção destacando as conquistas alcançadas e 

aperfeiçoando seu método de aplicação. 

De qualquer forma, em conclusão, nesta revisão apresentou a grande importância 

do sistema de ações afirmativas no que concerne ao ingresso de estudantes no ensino 

superior em institutos federais, o que pode representar mudanças significativas na 

configuração social. 
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DESAFIOS E POSSIBILIDADES: À LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LEI N° 13.146/15) NA EDUCAÇÃO ESCOLAR 

 

Ademir Henrique Manfré1  

 
 

RESUMO 

Este artigo tem como temática de estudo a Lei brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência – Lei n° 13.146/15. Desse modo, teve-se como objetivo geral analisar, refletir e 

discutir quais os desafios e possibilidades da implantação da referida lei na educação escolar. 

Metodologicamente, realizou-se um levantamento bibliográfico junto ao portal Google 

Acadêmico no recorte temporal situado entre 2015 e 2020 selecionando os trabalhos mais 

recentes que versam sobre os desafios e as possibilidades da implantação da citada lei. 

Realizou-se a leitura e a análise da lei n° 13.146/15 no sentido de refletir sobre os 

pressupostos teóricos, pedagógicos e políticos permeados por ela. Partiu-se do seguinte 

questionamento: quais desafios e possibilidades de implantação da lei brasileira de inclusão 

da pessoa com deficiência? Concluí-se que a formação docente é um elemento fundamental 

no processo de implantação, reflexão e desenvolvimento das políticas inclusivas brasileiras.  

 

Palavras-chave: Inclusão. Desafios à inclusão. Deficiência e inclusão escolar. 

  

ABSTRACT 

This research proposal has as its study theme the Brazilian Law for Inclusion of People with 

Disabilities - Law No. 13,146 / 15. Thus, this article has the general objective of analyzing, 

reflecting and discussing the challenges and possibilities of implementing this law in school 

education. Methodologically, we will carry out a bibliographic survey with the Google 

Scholar portal in the time frame between 2015 and 2020, selecting more recent works that 

deal with the challenges and possibilities of implementing the aforementioned law. In 

addition, we will read and analyze Law No. 13,146 / 15 in order to familiarize ourselves with 

its theoretical, pedagogical and political assumptions. We started from the following 

question: what are the challenges and possibilities of implementing the Brazilian law for the 

inclusion of people with disabilities? The following keywords were chosen: Brazilian 

inclusion law. Challenges to inclusion. Disability and school inclusion. Finally, we believe 

that teacher education is a fundamental element in the process of reflection, discussion and 

development of inclusive Brazilian policies. 

 

Keywords: School inclusion. Challenges to inclusion. Deficiency. 
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Este texto tem como temática de estudo a Lei brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência – Lei n° 13.146/15 (BRASIL, 2015). Os objetivos específicos da presente 

investigação foram: conhecer e estudar a Lei n° 13.146/15(BRASIL, 2015), que instituiu a 

Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência; analisar, discutir e refletir sobre os 

desafios e as possibilidades de implantação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência na educação brasileira; refletir sobre a formação docente enquanto elemento 

fundamental no alcance das políticas de inclusão da pessoa com deficiência na educação 

escolar.  

Optou-se por realizar a leitura e a análise da Lei n° 13.146/15 no sentido de refletir 

sobre os pressupostos teóricos, pedagógicos e políticos presentes em seu texto.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

No Brasil, a década de 1980 teve muita importância na busca pela consolidação da 

educação especial nas políticas públicas. Além do surgimento do conceito de integração, 

Buccio (2005, p. 72) afirmou que, com a introdução da politização do ensino na década de 

1970, iniciou-se nova tendência no campo da educação, que procurou respeitar as 

características de cada pessoa, particularmente no processo de ensino e de aprendizagem.  

Bergano (2008) e Mantoan (1997) escreveram que é necessário esclarecer o que é 

integração e inclusão, afirmando que estes conceitos não são sinônimos, pois cada um desses 

termos se refere a posicionamentos teórico-metodológicos divergentes. 

Para Mantoan (1997, p. 8), as terminologias integração e inclusão podem significar 

momentos diferentes em que a ideia de educação especial foi utilizada, pois “a integração e 

a inclusão são dois sistemas organizacionais que têm origem no princípio de normalização”. 

Além da busca pela integração, a década de 1980 foi marcada pelo surgimento de 

alguns referenciais que ajudaram a nortear os direitos e igualdades de todos os indivíduos à 

educação. Um deles foi a Constituição Federal de 1988, que garantiu o direito de todos/as à 

educação. O artigo 205 da constituição federal de 1988 definiu com clareza o direito de 

todos/as à educação, concluindo que a educação é um direito público subjetivo.  

De acordo com o art. 205 da C. F de 1988: “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, p. 38). 
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Além do artigo citado acima, o artigo 208 afirma como deverá ser consolidada a 

garantia à educação e, em especial, o inciso III esclarece que o atendimento educacional 

especializado às pessoas com deficiência “será preferencialmente na rede regular de ensino” 

(BRASIL, 1988). O que chama a atenção no inciso III do artigo 208 é o fato de ser pela 

primeira vez que se fala em um atendimento educacional especializado (SILVA, 2010). 

De acordo com Silva (2010, p. 54), além do Brasil, assim como em diferentes países, 

dispositivos legais começaram a ser aprovados garantindo à pessoa com deficiência o direito 

de frequentar as classes comuns das escolas regulares.  

 A proposta da educação inclusiva também ganhou destaque pelo acordo firmado na 

Declaração de Salamanca.  

[...] o Brasil fez a opção pela construção de um sistema educacional 

inclusivo ao concordar com a Declaração Mundial de Educação para todos, 

firmada em Jomtien, na Tailândia, em 1990, e ao mostrar consonância com 

os postulados produzidos em Salamanca na Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educacionais Especiais (DECLARAÇÃO DE 

SALAMANCA, 1994). 

 

É necessário acrescentar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 1996), dedicou um capítulo sobre a educação especial (Capítulo V). Através dos 

artigos 58, 59 e 60, a referida Lei trouxe a responsabilização dos sistemas educativos para a 

garantia da escola inclusiva para todos/as, levando em consideração a especificidade da 

infância e de todos os estudantes brasileiros.   

 Apesar de o princípio de integração ter surgido na década de 1970, foi somente na 

década de 1990 que começou a ser divulgado no Brasil o ideal de inclusão com a chamada 

“Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação inclusiva”. Além disso, 

a educação especial se torna uma modalidade da educação.  

O artigo 7º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei 

no 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da 

Pessoa com Deficiência (BRASIL, 1999), consolidando as normas de proteção e os objetivos 

da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva.  

I- o acesso, o ingresso e a permanência da pessoa portadora de deficiência 

em todos os serviços oferecidos à comunidade. II- integração das ações dos 

órgãos e das entidades públicas e privadas nas áreas de saúde, educação, 

trabalho, transporte, assistência social, edificação pública, previdência 

social, habitação, cultura, desporto e lazer, visando à prevenção das 

deficiências, à eliminação de suas múltiplas causas e à inclusão social. III- 

desenvolvimento de programas setoriais destinados ao atendimento das 
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necessidades especiais da pessoa portadora de deficiência. IV- Formação 

de recursos humanos para atendimento da pessoa portadora de deficiência. 

V- garantia da efetividade dos programas de prevenção, de atendimento 

especializado e de inclusão social (BRASIL, 1999). 
 

No que se refere à Lei Brasileira de Inclusão – Lei n° 13 416/15, a qual definiu o 

“Estatuto da pessoa com deficiência”, houve a instituição de medidas com o objetivo de 

promover a inclusão nos espaços sociais. 

 A referida lei foi inspirada na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência da Organização das Nações Unidas - ONU (2006). Essa lei é importante porque 

não se refere apenas à inclusão no ambiente escolar, mas é um dispositivo garantidor de 

direitos amplos. 

 É importante pontuar que a Lei Brasileira de Inclusão tem como um dos seus 

objetivos garantir que os direitos da pessoa com deficiência sejam valorizados. Em seu artigo 

27, há a definição de educação: 

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, 

assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e 

aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo 

desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, 

intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e 

necessidades de aprendizagem (BRASIL, 2015, p. 2). 

Nesse momento da exposição, apontamos a seguinte questão: o que a escola e os 

professores precisam saber sobre a Lei Brasileira de Inclusão? É importante compreender a 

deficiência e saber avaliar para que as necessidades dos alunos sejam sanadas, garantindo 

que a participação social desses na educação possa ser exercida, e que a escola como espaço 

social junto às políticas de inclusão favoreça espaços democráticos, de inserção social, 

eliminando as barreiras que dificultam a inclusão.  

Sobre a importância da Lei Brasileira de Inclusão, Dechichi (2011, p. 7) defendeu 

que as leis são importantes para auxiliar na efetivação não apenas da educação inclusiva, 

mas na garantia da educação voltada à cidadania. 

Mudanças essas que vão desde a ampliação arquitetônica, atitudinal e 

conceitual para as crianças com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nos contextos escolares, 

até a implantação de políticas públicas que visam à construção de práticas 

que permitam a efetiva participação desses alunos nos processos de ensino 

e de aprendizagem. 

 

             A escola necessita se adequar às necessidades dos alunos para que a Lei Brasileira 

de Inclusão seja efetivada. Um dos aspectos evidenciados na presente investigação, foi o de 
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que a lei Brasileira de inclusão vai ao encontro do que está estabelecido no Plano Nacional 

de Educação – PNE (Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014), direcionando que a pessoa com 

deficiência necessita ter o atendimento especializado na educação básica. 

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado preferencialmente na rede regular de ensino com a garantia 

de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, 

classes, escolas ou serviços especializados públicos ou conveniados 

(BRASIL, 2014). 

 

 Diante do exposto, a lei brasileira de Inclusão é uma conquista da sociedade e das 

pessoas com deficiência. Na presente investigação, notou-se que um dos desafios de sua 

implantação é lutar para que os direitos das pessoas com deficiências sejam efetivados, 

ampliando o convívio social dessas em diferentes espaços, para que essas, além de conviver, 

possam se desenvolver 

 O currículo das escolas brasileiras, dentro do contexto da educação inclusiva, precisa 

pensar em questões que envolvem a diversidade, por isso são necessárias adequações 

curriculares, escreveu Buccio (2005).  

Além da questão da adaptação curricular para a garantia das políticas de educação 

inclusiva nas escolas brasileiras, escreve Paulon (2005, p. 26), é importante que as escolas 

tenham a clareza das leis voltadas à questão da inclusão, sendo divulgadoras e defensoras da 

política da inclusão. 

As escolas, de modo geral, têm conhecimento da existência das leis acerca 

da inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais no 

ambiente escolar e da obrigatoriedade da garantia de vaga para estas. As 

equipes diretivas respeitam e garantem a entrada destes alunos, mostrando-

se favoráveis à política de inclusão, mas apontam alguns entraves pelo fato 

de não haver a sustentação necessária, como por exemplo, a ausência de 

definições mais estruturais acerca da educação especial e dos suportes 

necessários a sua implementação. 

A lei Brasileira de Inclusão foi a resposta para auxiliar na busca pela conquista da 

igualdade de todos nos mais diferentes espaços sociais, podendo lutar contra situações 

segregacionistas e que acabavam por impedir o avanço nos direitos das pessoas com 

deficiência. 

As mudanças que a escola necessita desenvolver para praticar a política inclusiva 

começam primeiramente, de uma mudança de mentalidade e de postura de toda a 

comunidade escolar. Isso inclui gestores escolares, alunos, docentes e funcionários. A 
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inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais necessita ser uma realidade 

presente nas escolas públicas e particulares.  

Investir na formação dos docentes é uma ação importante, pois oferecer 

conhecimentos para saber, aprender e conhecer sobre a importância da inclusão é essencial 

à geração de uma sociedade mais justa e ética (MAZZOTA, 2005). 

Para que a Lei Brasileira de Inclusão seja efetivada nas escolas, também é necessário 

fortalecer os laços entre escola e família, para que as famílias dos alunos se sintam seguras 

e acolhidas em relação ao atendimento que eles receberão. A escola pode buscar ajuda e 

apoio pensando numa relação intersetorial, ou seja, com o apoio das redes sociais, tais como 

saúde, da assistência social, etc. 

Uma ação que pode colaborar para o cumprimento da lei da inclusão nas escolas é 

através do desenvolvimento do projeto político pedagógico voltado a uma escola inclusiva, 

em que o planejamento das atividades possa ser adaptado e o espaço físico com 

acessibilidades, sem barreiras arquitetônicas. 

               A educação inclusiva pode ser feita com qualidade através do planejamento e 

organização do trabalho escolar respeitando os saberes dos estudantes. É fundamental que 

os docentes utilizem materiais adaptados e aulas planejadas na busca por alcançar seus 

objetivos.  

Incluídos em uma classe regular, os alunos com necessidades 

educacionais especiais demonstram crescente responsabilidade e 

melhora da aprendizagem através do ensino entre os alunos; ficam mais 

bem preparados para a vida adulta em uma sociedade diversificada, 

através da educação em salas de aula diversificadas (SASSAKI, 2006, 

p. 24). 

 Em meio às dificuldades existentes, pode-se dizer que a escola tem buscado superar 

as deficiências pedagógicas atendendo às diferenças e às diversidades existentes. O currículo 

escolar apresenta também algumas características que vão além de conteúdos considerados 

essenciais para entender o seu funcionamento. Seriam eles: objetivos, conteúdos, 

metodologia e avaliação.  

 

METODOLOGIA  

A investigação utilizou-se de levamento bibliográfico em que se procurou nas 

legislações vigentes, o suporte teórico para a escrita. Além disso, para o levantamento de 
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dados, utilizou-se a base de dados do portal Google Acadêmico com os descritores: Lei 

brasileira de inclusão. Desafios à inclusão. Deficiência e inclusão escolar. 

Os artigos escolhidos tiveram o recorte temporal situado entre 1995 e 2021. 

Segundo Galvão (2010), para realizar o levantamento bibliográfico, é necessário 

estudar o trabalho de outros pesquisadores para refletir sobre uma ideia ou várias ideias com 

a finalidade de gerar possibilidades, utilizando-as para fazer um novo aproveitamento, ou 

reafirmar conhecimentos que já foram pesquisados para pensar novos conhecimentos sobre 

a temática. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

As legislações podem servir como referencial para entender qual pode ser o perfil 

dos profissionais que atuarão na inclusão escolar, não se esquecendo que a formação de 

professores é um fator essencial na efetivação da proposta da educação inclusiva. 

São considerados professores especializados em educação especial aqueles 

que desenvolveram competências para identificar as necessidades 

educacionais especiais, definir e implementar respostas educativas a essas 

necessidades, apoiar o professor da classe comum, atuar nos processos de 

desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, desenvolvendo estratégias de 

flexibilização, adaptação curricular e práticas pedagógicas alternativas, 

entre outras (BRASIL, 2001, p. 34). 

No que se refere à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN n° 

9394/96 - há um capítulo relacionado à formação dos professores. 

Art. 13: I – participar da elaboração da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; II – elaborar e cumprir plano de trabalho, 

segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; III – zelar 

pela aprendizagem dos alunos; IV – estabelecer estratégias de recuperação 

para alunos de menor rendimento; V – ministrar os dias letivos e horas-aula 

estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; VI – 

colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade (BRASIL, 1996). 

Outro documento muito importante nesse debate sobre formação de professores para 

a escola inclusiva é o Plano Nacional de Educação (PNE). 

Art. 8º. As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na 

organização de suas classes :I– professores das classes comuns e da 

educação especial capacitados e especializados, respectivamente, para o 
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atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos; II – 

condições para reflexão e elaboração teórica da educação inclusiva, com 

protagonismo dos professores, articulando experiência e conhecimento 

com as necessidades/possibilidades surgidas na relação pedagógica, 

inclusive por meio de colaboração com instituições de ensino superior e de 

pesquisa (BRASIL, 2014). 

 

Guebert (2007, p. 47) anotou que a formação continuada é essencial na construção 

de diferentes saberes necessários no atendimento de pessoas com necessidades especiais.  

Historicamente, a formação de professores para a educação especial 

acompanhou os paradigmas de atendimento adotados na área, desde a sua 

configuração como área de estudo da pedagogia denominada, inicialmente, 

de pedagogia curativa, pedagogia corretiva, pedagogia especial, entre 

outras terminologias, até chegar à denominação atual de ensino ou 

educação especial.  

 A citação acima sugere que houve evolução no processo de formação de professores. 

 O docente que leciona na sala regular pode aprender a refletir sobre o significado de 

ensinar e de aprender em uma sala de aula inclusiva. Nesse sentido, necessita compreender 

que cada estudante apresenta particularidades ao aprender, e que essas precisam ser 

respeitadas e compreendidas por todos de maneira geral. 

 

CONCLUSÕES 

Este trabalho tratou do tema Lei brasileira de inclusão e suas possibilidades na 

educação escolar. Refletiu-se sobre a importância da formação docente no que se refere à 

construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, que respeite a diversidade.  

Chegamos à conclusão de que a escola inclusiva tem como desafio colaborar para a 

cidadania na busca por espaços democráticos e igualitários, contra a exclusão e a segregação, 

não apenas no contexto público, mas também no privado, colaborando para a inclusão nos 

diferentes espaços sociais. 

 A Lei Brasileira de Inclusão ainda é recente. A referida encontra muitos desafios 

para a sua efetivação, que vão desde investimentos físicos escolares, preparação de 

profissionais que possam atuar de maneira competente, até mesmo a conscientização da 

população da importância de respeitar as diferenças e as particularidade de cada um, 

oferecendo acessibilidade e tecnologias, retirando barreiras que dificultem o acesso de 

todos/as aos ambientes formativos. 
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Desse ponto de vista, apontamos a necessidade de que mais pesquisas sobre a 

inclusão escolar sejam desenvolvidas, ressaltando a formação de professores como elemento 

central nesse processo.  
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       EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA SURDOS: UM DEBATE EPISTEMOLÓGICO 

E POLÍTICO 

 

Thatiane do Prado Barros1 

Fabiana Alves de Carvalho2 
 

RESUMO 

O presente trabalho apresenta uma análise das políticas públicas voltadas para a Educação 

Bilíngue para Surdos. Busca-se responder à questão: como o debate acadêmico acerca da 

educação dos surdos tem contribuído para a construção de políticas linguísticas e 

educacionais para esse público? Objetiva-se compreender como os debates das concepções 

epistemológicas sobre a educação de Surdos fornece os suportes para os avanços das 

políticas voltadas para essa minoria linguística. Como arcabouço teórico utilizado para a 

discussão, foram construídos diálogos transdisciplinares com diferentes campos teóricos, a 

saber, os Estudos Surdos (SKLIAR, 2016; CAMPELLO e REZENDE, 2014; SILVA, 2014; 

STROBEL, 2013, 2008; LODI, 2013; LACERDA, 2010 e QUADROS, 2009) e as Políticas 

para  Línguas Minoritárias  (HAMEL, 2014; HOOKS, 2013; PIMENTEL DA SILVA, 2010 

e MAHER, 2007). A abordagem metodológica adotada foi a pesquisa qualitativa, de cunho 

exploratório com a utilização de  revisão bibliográfica (GIL, 2002). Os resultados indicam 

que a legislação educacional, enquanto regulamentadora do processo de escolarização para 

os alunos Surdos, vem avançando em partes dadas as contribuições das pesquisas oriundas 

da academia. No entanto, longe de ser pacífica essa relação está pautada pela necessidade de 

permanente mobilização da comunidade surda pela manutenção de direitos e avanços nas 

políticas públicas voltadas para esse grupo linguístico minoritário. 

 

Palavras-chave: Educação Bilíngue para Surdos. Políticas linguísticas. Minoria Linguística. 

 

ABSTRACT 

This paper presents an analysis of the publications available for the Deaf Bilingual 

Education. The reserch’s question is:  how the academic discussion about deaf education  

has contributed to the construction of linguistic and educational policies for this public? It 

aims to understand how the discussion about  deaf education  supports  the definitions of 

educational policies for these people.  As a theoretical framework used for the discussion, 

transdisciplinary dialogues were built with different theoretical fields, namely, Deaf Studies 

(SKLIAR, 2016; CAMPELLO and REZENDE, 2014; SILVA, 2014; STROBEL, 2013, 

2008; LODI, 2013; LACERDA, 2010 and QUADROS, 2009) and Policies for Minority 

Languages (HAMEL, 2014; HOOKS, 2013; PIMENTEL DA SILVA, 2010 e MAHER, 

2007). The methodological approach developed was qualitative research based in 

exploratory study using bibliographic literature (GIL, 2002). The results indicate that the 

                                                           
1 Doutorada em Linguística, UNB/ Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, 
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2 Mestre em Educação em Ciências, UNB/ Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, 
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educational legislation has been advancing in parts given the contributions of research from 

the academy. However, this demands permanent  mobilization of the deaf community.  

 

Keywords: Bilingual Education for the Deaf. Language policies. Linguistic Minority. 

 

INTRODUÇÃO 

Em agosto de 2021, foi sancionada a Lei 14.191, que alterou a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação- LDB- incluindo a Educação Bilíngue para Surdos como uma 

modalidade de Ensino (BRASIL, 2021). Ao desvincular textualmente, as modalidade 

Educação Bilíngue e Educação Especial, a LDB passa-se a reforçar nas políticas 

educacionais as questões linguísticas que envolvem tradicionalmente a Educação de 

Surdos3. De acordo com as novas diretrizes, a Educação Bilíngue para Surdos é caracterizada 

pelo ensino ofertado em Língua Brasileira de Sinais (Libras), utilizada como primeira língua, 

e em Português escrito, como segunda língua. Recepcionada com imensa alegria pelos 

Surdos do Brasil, a Lei 14.191 (BRASIL, 2021) é um fortalecimento na valorização das 

questões linguísticas, culturais e identitárias no âmbito educacional dos estudantes Surdos. 

Ademais, esse avanço legal demonstra uma evolução de concepção das representações da 

surdez, resultando em políticas linguísticas mais claramente expostas. 

Do ponto de vista histórico, a educação de Surdos esteve pensada sobre duas visões 

principais que se antagonizam: uma clínica-normatizadora e outra linguística e cultural 

(SKILIAR, 2016; STROBEL, 2008). Na primeira, a surdez é enxergada como deficiência a 

ser superada e o modelo educacional adotado possui um viés corretivo e normalizador 

(ibidem). Já a segunda, e mais aceita pelos Surdos, defende que a Educação Bilíngue é o 

modelo em que o direito linguístico é respeitado como um direito humano. Por essa razão, 

diante de tantos conflitos vivenciados ao longo da história, as línguas de sinais são 

reconhecidamente um lugar de resistência cultural e de garantia identitária para as 

comunidades surdas. Há um esforço crescente em demonstrar como cultura, identidade, 

bilinguismo e educação estão entrelaçadas e reivindicar o respeito ao direito linguístico 

enquanto comunidade bilíngue socialmente constituída (PIMENTEL DA SILVA, 2010). 

                                                           
3 A compreensão e a vivência da surdez pelos indivíduos é heterogênea. Tradicionalmente a literatura adota a 

convenção proposta por James Woodward (1972) em que a grafia surdo (grafado com a letra d minúscula) para 

se referir para a condição perda auditiva  e a palavra Surdo (grafado com a letra D maiúscula) para se referir a  

identificação com a comunidade surda sinalizante e o compartilhamento de artefatos culturais dentro desse 

grupo. Neste trabalho, acompanhamos essa padronização. 
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Assim, a reconfiguração do tratamento aplicada à Educação Bilíngue na LDB deve ser 

celebrada como uma justiça histórica às articulações políticas dos movimentos sociais 

Surdos em prol de seus direitos.  

A conquista desse marco legal decorre de longos anos de mobilizações da 

comunidade surda para que a língua de sinais fosse reconhecida e socialmente aceita. A 

comunidade surda se mantém mobilizada como forma de permanentemente debater as 

políticas públicas. O esforço objetiva articular as bases dos saberes epistemológicos Surdos 

e as práticas pedagógicas dos professores Surdos para a construção de proposições de 

políticas linguísticas e educacionais bilíngues. Esses dois movimentos se complementam 

como nos mostra a professora Socorro (PIMENTEL DA SILVA, 2010, p. 35) 

“Ambos são vitais na formação de políticas linguísticas na comunidade e 

nas práticas pedagógicas. Juntos, indicam caminhos de como fazer práticas 

pedagógicas em perspectivas bilíngues interculturais, descolonizadoras, 

considerando o contexto social, cultural e intercultural, mas também 

apontam como desenvolver políticas linguísticas nas comunidades.” 

 

Dessa forma, a Educação Bilíngue para surdos deve se estabelecer na criação de 

espaços educacionais onde a língua é acessível para todos, não se constituindo uma barreira 

de acesso ao conhecimento e às interações sociais e comunicacionais. Essas reivindicações 

são legítimas e se devem à consciência crescente do povo Surdo das suas riquezas e 

diversidades culturais. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Na década de 1960, o campo epistemológico das línguas de sinais vivenciou uma 

atualização a partir do reconhecimento que essas são línguas naturais das comunidades 

Surdas trazidas à luz pelas pesquisas do linguista William Stokoe (STROBEL, 2008). Como 

resultado disso, a crença de que o uso das línguas de sinais acarretaria prejuízos cognitivos 

para os Surdos, discurso propagado pelos defensores da metodologia Oralista4, perde 

sustentação e abre espaço para novas práticas educacionais (CAMPELLO; REZENDE, 

2014). 

                                                           
4 Em 1880, no Congresso de Milão, professores e educadores não-surdos presentes em sua maioria decidiram 

pela proibição do uso das línguas de sinais no ensino de Surdos e a aprendizagem da  leitura labial e do 

treinamento fono-articulatório passam a ser obrigatórios. Esse ficou conhecido como método Oralista ou 

Oralismo. Essa situação perdurou por quase 100 anos.  
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No Brasil, a partir da década de 80, muito influenciado pelo que também acontecia 

no exterior, o movimento dos surdos a favor de seus direitos educacionais e linguísticos 

começa a se organizar (CAMPELLO; REZENDE, 2014). As reivindicações apresentadas 

pelos Surdos apontavam proposições a serem observadas na elaboração de políticas públicas 

e educacionais para os Surdo (SKLIAR, 1998). A comunidade surda lutava, e ainda luta, por 

uma política de reconhecimento do papel de centralidade da língua  de sinais na educação 

(CAMPELLO; REZENDE, 2014). Esse ambiente de intensa mobilização resultou, em 2002, 

na aprovação da Lei de Libras, Lei 10436 (BRASIL, 2002), reconhecendo a Libras como 

meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda, e, posteriormente, em 2005, 

no Decreto 5626 (BRASIL, 2005) evidenciando a incorporação da preocupação com a 

Educação de Surdos nas agendas governamentais. 

Essas legislações contribuíram para ampliar o debate sobre a visão social 

antropológica da surdez, valorizando a base linguística como meio necessário para promoção 

da educação de pessoas Surdas. O bilinguismo está pautado nos discursos de reconhecimento 

da diferença e de respeito à diversidade Surda. Nessa educação almejada, a escola assume a 

responsabilidade de proporcionar ambientes acolhedores, em que a língua de sinais é 

valorizada e circula livremente sendo usada como língua de instrução, ensino, comunicação 

e interação (FENEIS, 2020; CAMPELO e REZENDE, 2014). A metodologia de ensino é 

pensada de forma a maximizar as experiências visuais considerando as suas singularidades 

desses estudantes. Mais do que isso, a educação bilíngue fornece uma base de “intimidade” 

onde o aluno pode se desenvolver de forma respeitosa como nos lembra Bell Hooks (2017, 

p. 233): 

"Reconhecer que através da língua nos tocamos um nos outros parece 

particularmente difícil numa sociedade que gostaria de nos fazer crer que 

não há dignidade na experiência da paixão, que senti profundamente é 

marca de inferioridade; (...) Para curar a cisão entre mente e corpo, nós, 

pobres marginalizados e oprimidos, tentamos resgatar a nós mesmos e às 

nossas experiências através da língua. Procuramos criar um espaço para a 

intimidade."  
 

 

No caso dos Surdos, esse “espaço para a intimidade” (ibidem) é um local em que as 

questões culturais e linguísticas são respeitadas de forma igualitária às línguas hegemônicas. 

No entanto, a realidade das práticas pedagógicas, em muitos casos, indica a manutenção de 

uma visão que desconsidera a diversidade linguística, contribuindo para invisibilizar as 

necessidades desse grupo (SILVA, 2014). A autora exemplifica essa invisibilização da 
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língua de sinais a partir do discurso de alguns educadores quando argumentam que a criança 

Surda estará bem assistida se matriculada em escolas preparadas para estudantes não-surdos, 

desde que tenha a presença de um intérprete. Essa fala traz, na verdade, o conceito dos não-

surdos acerca dos Surdos. 

Abreu e Silva (2014) concluem que a pressão para que o Surdos se submeta à 

comunidade hegemônica dos não-surdos acarreta “prejuízos nos  processos formativos e no 

desenvolvimento cognitivo/simbólico”. O resultado desse processo, longe de resultar na 

desejada inclusão, é um agravamento da  exclusão   social em consequência da ausência de 

políticas que minimizem as desigualdades (SILVA, 2014). Quando o sujeito Surdo tem seu 

direito linguístico negado, ele é duplamente excluído. Primeiramente, por apresentar 

limitações para se inserir na sociedade não-surda devido às dificuldades na comunicação. E 

segundo, é impedido de se apropriar dos bens culturais da comunidade surda. Esse duplo 

não-pertencimento tem graves repercussões educacionais e subjetivas.  

Uma educação humanizada deve considerar que o indivíduo Surdo carrega as marcas 

sociolinguísticas dos desafios relacionados em estar inserido em uma sociedade na qual sua 

cultura e sua língua são minoritárias (HOOKS, 2013). Sem esse respeito às questões 

socioculturais, há grandes chances de fracassar. Por isso, é necessária a participação dos 

Surdos nos temas relacionados a sua educação e , garantido o protagonismo, em questões 

relacionadas à forma como estão inseridos na sociedade. São os Surdos que detêm as 

melhores condições de afirmar quais fatores precisam ser reavaliados e melhorados no 

processo de ensino e aprendizagem.  

Por essa razão é que, quando inseridas em um contexto educacional em que a 

tessitura socioeducacional é planejada para acontecer na língua majoritária, ainda que com 

adequações, tende-se a acentuar as diferenças de acesso ao conhecimento e a formação plena 

(LODI, 2013). Desconsideradas as tensões existentes entre língua e poder, tem-se uma 

proposta de educação de Surdos inócua e, mais grave ainda, propensa a acentuar as 

desigualdades.  A falta de uma metodologia que considere as especificidades visuais, a 

limitação da atuação do intérprete educacional em alguns cenários e a dificuldade de 

interagir com alunos não-surdos podem resultar em um ambiente segregatório velado sobre 

o manto de escola inclusiva (ibidem).  

Maher (2007, p. 257)) nos lembra que o empoderamento dos grupos linguisticamente 

minoritários “depende não apenas de seu fortalecimento político ou da existência de 
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legislações a eles favoráveis, mas também da educação de seu entorno para garantir esse 

respeito”. Caso contrário, corre-se o risco de que as políticas linguísticas e  educacionais 

sejam regradas por terceiros, alheios às necessidades dessa comunidade, resultando no 

apagamento das diferenças. A Educação Bilíngue está além de uma simples remodelagem 

didática-metodológica da escola. Incluem também mudanças atitudinais que promovam e 

valorizem a diversidade e a diferença; que aceite e incentive as produções sinalizadas dos 

estudantes Surdos. 

Nesse sentido, é fundamental compor um ambiente escolar propício para o 

desenvolvimento de uma identidade bilíngue, possibilitando a construção de uma 

perspectiva sociocultural da educação bilíngue para Surdos. Esse ambiente deve incentivar 

a circulação da língua de sinais, favorecendo as trocas e a construção identitária. Para Perlin 

(1998, p. 57), a construção da identidade ocorre quando o aluno está inserido em “uma 

cultura visual” entendida não como uma “construção isolada, mas como construção 

multicultural, a qual não é engessada”. Isso implica na inserção das práticas escolares em 

práticas sociais mais amplas, compreendendo que diferentes valores e funções são atribuídos 

por diferentes grupos sociais (PIMENTEL DA SILVA, 2010). Apenas com um olhar 

educacional culturalmente acolhedor, e não colonizador, capaz de perspectivar o jeito surdo 

de ser, pode-se desenvolver estratégias capazes de transformar as relações assimétricas entre 

os falantes de línguas minoritárias e majoritárias (HAMEL, 2014). Quando nos abrimos para 

as necessidades dos alunos, novas formas de práticas pedagógicas podem ser exploradas. 

  

METODOLOGIA  

A abordagem metodológica adotada foi a pesquisa qualitativa, de cunho exploratório 

que permite "proporcionar maior familiaridade com o problema" (GIL, 2002, p. 41). 

Utilizamos o levantamento bibliográfico que de acordo com Gil (ibidem, p. 45), permite ao 

investigador “uma cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela 

que poderia pesquisar diretamente”.  

Dessa forma buscamos compreender e identificar como os autores compreendem as 

contribuições dos conhecimentos desenvolvidos na academia na proposição de políticas 

linguísticas para os estudantes Surdos. Destacam-se os autores Campello E Rezende (2014),  

Silva (2014),  Pimentel Da Silva (2010), Strobel (2008) e Maher (2007).  
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Logo, após a seleção dos materiais encontrados, foi realizada uma leitura minuciosa 

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

analisado proporcionou o embasamento teórico deste trabalho tendo como principal 

propósito estabelecer o contato entre o pesquisador e o que já foi produzido a respeito da 

temática trabalhada.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Como visto, embora as questões educacionais dos Surdos venham recebendo uma 

maior atenção no contexto político atual, na prática, os avanços conquistados ainda estão 

aquém daquilo idealizado pela Comunidade Surda. Desde a oficialização da Lei 10.436/2002 

(BRASIL, 2002), que reconheceu a Libras como o meio de comunicação dos Surdos 

brasileiros, os reflexos na área educacional ainda são limitados. Essas lacunas exigem que a 

comunidade surda esteja permanentemente mobilizada em defesa da criação e da 

manutenção das Escolas Bilíngues já existentes. Assegurar a sua aplicabilidade é um grande 

desafio para a sociedade, demandando a escuta ativa dos Surdos, mudanças culturais e 

atitudinais. Por essa razão, é imperativo avançar nas garantias legais com vista a assegurar o 

respeito ao direito linguístico dos estudantes Surdos.  

Dessa forma, considerando toda a gama de especificidades linguísticas e culturais da 

comunidade surda, exige-se que os profissionais envolvidos na sua educação tenham 

formação adequada e sejam comprovadamente bilíngues. O ideal seria que avaliações 

práticas periódicas avaliassem os professores interessados em atuar nas Escolas Bilíngues e 

que o Estado estabelecesse os requisitos de formação mínima obrigatória A Lei 14.191/21 

(BRASIL, 2021) avança ao prever a avaliação de contratação e avaliação periódica desses 

profissionais com o suporte das entidades representativas das pessoas Surdas (BRASIL, 

2021). 

No entanto, o quadro real encontrado nas redes públicas aponta as dificuldades na 

implementação dessas mudanças. A realidade enfrentada pelas Escolas Bilíngues já 

existentes escancara a insuficiência de recursos humanos devidamente capacitados e os 

entraves na oferta de formação continuada específica para os profissionais da educação que 

atuam com o público Surdo. Além disso, as formações iniciais nas graduações em Letras-

Libras e Pedagogia Bilíngue ainda não estão presentes em todas as localidades do Brasil. 

Todas essas questões apontam para a necessidade de destinação de recursos financeiros 
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voltados para a melhoria da qualificação dos profissionais que atuaram na Educação de 

Surdos. 

A presença de professores Surdos na Educação Bilíngue é outro ponto a ser 

considerado. A participação desses profissionais é fundamental para o sucesso inclusivo do 

alunado surdo. Eles contribuem com sua representação criando exemplos bem-sucedidos 

que legitimam, para a criança Surda, a posição de igualdade dos Surdos na comunidade não-

surda e promovem a criação de laços de pertencimento identitário (LODI, 2012; HAMEL, 

2014). Além disso, os docentes Surdos e não-surdos bilíngues podem colaborar orientando 

as práticas pedagógicas a partir da perspectiva Surda, formando equipes com objetivo de 

alcançar as metas de aprendizagem propostas (MENDES, VILARONGA e ZERBATO, 

2014). A presença do profissional Surdo ajudará os demais professores na compreensão e 

acolhimento das diferenças, contribuindo para uma escolarização bem sucedida de 

estudantes Surdos e Surdocegos. No entanto, a Lei 14.191 não faz menção a esses 

profissionais. 

Na contramão do que consideramos ser o cenário ideal, parte dos profissionais 

Surdos ainda enfrenta dificuldades de acessar as vagas ofertadas nas redes de ensino. São 

exemplos do fracasso das práticas políticas e educacionais ditas inclusivas e justificam as 

mobilizações em favor da ruptura paradigmática na escolarização dos Surdos. O Estado falha 

ao não garantir a prioridade para profissionais Surdos nas vagas destinadas à Educação 

Bilíngue e ao não promover seleções sinalizadas para professores interessados em atuar 

nessa modalidade e no ensino de Libras. 

É preciso, também, ampliar a oferta dos cursos de formação inicial e continuada de 

professores como forma de capacitar os profissionais que atuarão na educação de Surdos. 

Outra lacuna é a quantidade diminuta de materiais didáticos e paradidáticos acessíveis para 

Surdos. É preciso direcionar recursos para incentivar a pesquisa e a produção de material 

bilíngue para Surdos como forma de favorecer o acesso aos saberes curriculares. Essa ação 

é uma forma de garantir a autonomia do aluno na continuidade e direcionamento dos seus 

estudos com materiais que assegurem a acessibilidade aos conteúdos. 

Diante de tantas dificuldades, é premente que as Escolas Bilíngues já existentes se 

articulem formando uma rede capaz de proporcionar a troca de experiências objetivando a 

criação de um modelo de ensino aplicado à Educação Bilíngue. A criação dessa rede pode 

ser favorecida com a participação de representantes das associações e da Federação de 
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Surdos. A troca de saberes em rede fortalecerá a comunidade surda na busca de um ensino 

inclusivo de qualidade para as crianças e jovens Surdos e Surdocegas de todo o Brasil.  

 

CONCLUSÕES 

Espera-se que essas reflexões instiguem discussões sobre as políticas públicas 

voltadas para a Educação Bilíngue com a ampliação dos atendimentos nas escolas bilíngues, 

classes bilíngues e em polos de Educação Bilíngue, proporcionando amplo acesso à 

educação de qualidade a este público. Acima de tudo, que contribuam para o rompimento da 

visão focada na deficiência e seus decorrentes fracassos e vislumbre o Surdo a partir de suas 

potencialidades a fim de proporcionar o acesso à educação de qualidade que lhes permita a 

igualdade de oportunidades em relação aos demais. 

Por fim, defende-se que a proposta de Educação Bilíngue para Surdos é uma 

alternativa viável para a construção de uma visão mais respeitosa por acolher a diversidade 

e a pluralidade. Para tanto, é necessário um maior esforço deve ser investido no resgate e 

divulgação das histórias e das culturas dessa comunidade. A adoção de uma abordagem que 

supere a "deficiência" e se paute na diversidade linguística pode beneficiar indivíduos que 

sofrem discriminação contínua em decorrência de sua língua, cultura ou diferenças na 

interação social. 
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RESUMO 

Este artigo foi desenvolvido na temática da educação inclusiva, tendo como objetivo 

investigar o que a lei brasileira garante as pessoa com deficiência, no que se refere a 

educação, segundo a LDB e o ECA, e, se de fato, essa lei está sendo cumprida na rede pública 

de ensino do município de Abaetetuba-PA. Os referenciais teóricos utilizados foram Lopes 

e Fabri (2017) e Smith (2008). Foram consultados os documentos oficiais do governo LDB 

e ECA, comentários desses documentos oficiais feitos por Brandão (2005) e Rosa, Neves e 

Loiola (2018), respectivamente, também foram consultados. Os procedimentos 

metodológicos da pesquisa seguiram a ordem em que no primeiro momento foi feito a 

pesquisa e leitura de livros adquiridos no formato físico e no formato digital (plataforma 

Bookplay) e artigos obtidos na plataforma google. No segundo momento foi escrito um 

questionário sobre os direitos das pessoas com deficiência, baseado na LDB e no ECA, este 

questionário foi usado em entrevistas com seis alunos com deficiência da rede pública de 

ensino de Abaetetuba-PA ainda no segundo momento. No terceiro momento foi feita a 

redação do artigo. Os resultados obtidos na pesquisa permitiram que a análise tivesse uma 

abordagem qualitativa e concluiu-se que os entrevistados, que são pessoas com deficiência, 

recebem educação de qualidade da rede pública de ensino de Abaetetuba-PA. 

 

Palavras-chave: Educação Especial, Integração Social e Inclusão Social.  

 

ABSTRACT 

This article was developed on the theme of inclusive education, aiming to investigate what 

the Brazilian law guarantees to people with disabilities, with regard to education, according 

to the LDB and the ECA, and, if in fact, this law is being complied with in the public school 

system in the city of Abaetetuba-PA. The theoretical references used were Lopes and Fabri 

(2017) and Smith (2008). Official documents of the LDB and ECA government were 

consulted, comments on these official documents made by Brandão (2005) and Rosa, Neves 

and Loiola (2018), respectively, were also consulted. The methodological procedures of the 

research followed the order in which, at first, the research and reading of books purchased 

in physical and digital format (Bookplay platform) and articles obtained on the google 

platform were carried out. In the second moment, a questionnaire on the rights of people 

with disabilities was written, based on the LDB and the ECA, this questionnaire was used in 

interviews with six students with disabilities from the public education network of 

                                                           
1 Mestre, UEPA, walterjcmf@gmail.com 
2 Pedagoga, ADEMA, stephaniematias20@hotmail.com 
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Abaetetuba-PA still in the second moment. In the third moment, the article was written. The 

results obtained in the research allowed the analysis to have a qualitative approach and it 

was concluded that the interviewees, who are people with disabilities, receive quality 

education from the public school system in Abaetetuba-PA. 

 

Keywords: Special Education, Social Integration and Social Inclusion. 

 

INTRODUÇÃO 

O direito a educação tem sido exigido por diversas grupos sociais, dentre esses 

podemos destacar o das pessoas com deficiência. Conceder o direito a educação a um grupo 

distinto como o  das pessoas com deficiência exige muitos detalhes a serem esclarecidos, 

pois cada individuo possui nessicidades especiais segundo a sua deficiencia. Mas mesmos 

diante disso esta luta tem alcançado o apoio de muitos educadores, pesquisadores da area de 

educação e pensadores e intelectuais que desejam mudar a sociedade para torná-la um lugar 

melhor para todos. 

 

Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, 

mas para transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou 

projeto de mundo, devo usar toda possibildiade que tenha para não apenas 

falar de minha utopia, mas para participar depráticas com ela coerentes. 

(FREIRE, 2021, p.36). 

Dessa maneira podemos entender a pessoa com deficiência como o indiviuo que 

anseia por transformar o mundo, e o direito a educação como o sonho e o projeto da pessoa 

com deficiência. Para assegurar a concretização desse projeto, o Brasil possui estatutos e leis 

que se referem de maneira especifica, no decorrer de seus capítulos, quais seriam os direitos 

que a pessoa com deficicência tem em relação a educação. 

Ter direito a educação, no que envolve o caso das pessoas com deficinência, é muito 

mais do que praticas de ensino específicas a deficiência de cada individuo, engloba os 

coceitos de integração e inclusão social, para que a pessoa com deficiência possa usufruir 

dos mesmos direitos que os outros individuos da sociedade. 

   Na segunda seção desse artigo são feitas discussões sobre os conceitos de educação 

especial, integração e inclusão social, na terceira seção é apresentado o que o ECA e a LDB 

asseguram quanto direito da pessoa com deficiência, na quarta seção é explicada a 

metodologia usada nessa pesquisa, explicando como os dados para analise foram obtidos por 
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meio de questionários usados para entrevistar alunos com deficiencia da rede pública de 

ensino do municipio de Abaetetuba-PA, na quinta seção são apresentados e discutidos os 

resultados da pesquisa e no ultimo capítulo são feitas as considerações finais. 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL, INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

Ao escrever sobre a educação especial, Smith (2008) afirma que não existe uma 

resposta para a pergunta “O que é deficiência?”, pois nada é absoluto na condição humana e 

nem todos os conceitos são compatíveis. A autora ainda afirma que se nossa sociedade fosse 

organizada de outra forma, o conceito de deficiência desapareceria, uma vez que este 

conceito foi construído por uma necessidade política e econômica de estratificar a sociedade 

em classes. 

Esta linha de pensamento provoca uma reflexão sobre como reformular nossa 

sociedade para modificar o conceito de deficiência como o entendemos, de uma maneira que 

os indivíduos de nossa sociedade que portam o que chamamos de deficiência alcancem o 

respeito e a dignidade que lhes é devido. 

A melhor maneira de reorganizar a sociedade para atingir esse objetivo é no âmbito 

educacional, de forma mais específica dentro das escolas, pois como afirmam (Lopes e Fabri, 

2017, p. 50) “[...] a escola foi o que mais se mostrou produtiva na vigilância e no controle 

dos indivíduos, bem como na preparação de cada um para viverem em sociedade. Daí o 

interesse em pensar a escola dentro de uma relação de imanência com os processos de 

inclusão [...]”.   

Práticas educacionais que objetivam a melhora do indivíduo com deficiência, que 

posteriormente ficaram conhecidas como Educação Especial, são realizadas na França desde 

1799, tais práticas chegaram aos Estados Unidos da América em 1846 segundo Smith (2008) 

e oficialmente ao Brasil nas décadas de 60 e 70 Lopes e Fabri (2017 apud Mazzota, 2001). 

A ideia de educação especial evolui de maneira que atualmente representa muito mais 

que uma melhora na qualidade de vida do portador de deficiência, é um direito exigido pelo 

indivíduo e protestado por comunidades desses cidadãos. 

 

[...]Em meios a questionamentos que poderiam ser feitos sobre os festejos 

identitários e de comunidades que lutam por melhores condições de vida, 

por inclusão em distintas esferas, com destaque aqui, a educacional e, mais 
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especificamente, dentro dessas, as instituições de ensino (do básico ao 

superior), por direitos e por igualdade de condições de participação, etc. 

(Lopes e Fabri, 2017, p. 51).  

 

A prática da educação necessita da integração e da inclusão social, dois conceitos 

que estão intimamente ligados, o exercício de uma implica diretamente no exercício da outra, 

logo as duas são executadas simultaneamente. 

 

[...] diríamos que os eixos de análise mobilizam na atualidade tanto o 

conceito de integração quanto o conceito de inclusão, pois ambos dão conta 

de uma dimensão física de estar no mesmo espaço que o outro (integração), 

e de uma dimensão vivida na relação com o outro (inclusão) [...] (Lopes e 

Fabri, 2017, 64). 

 

Concentrando a discussão sobre a educação especial no Brasil, observa-se a 

abrangência desse assunto em muitos aspectos. Envolve a adaptação dos ambientes físicos 

para o uso da pessoa com deficiência, a aceitação do indivíduo com deficiência pelos demais 

indivíduos, a visão que parte da população brasileira tem de que integração e a inclusão 

social da pessoa com deficiência é assistencialismo etc. 

    

A educação especial desenvolve-se no Brasil com muitas críticas, entre 

elas: o acento na deficiência, a segregação dos alunos em salas e escolas 

especiais; a falta de acessibilidade das próprias escolas, a forte ênfase na 

correção e na compensação, o foco assistencialista e muitas vezes de 

tolerância que, muitas vezes, parecia determinar as práticas profissionais. 

(Lopes e Fabri, 2017, p. 96 e 97). 

 

Para verificarmos como essas importantes discussões são tratados no Brasil, vamos 

verificar o que algumas leis brasileiras asseguram como direito da pessoa com deficiência à 

educação.    
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A LEI BRASILEIRA SOBRE O DIREITO DO ALUNO COM DEFICIENTE A 

EDUCAÇÃO 

Dentre as leis que asseguram os direitos à educação especial temos o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), que de maneira bem clara afirma: 

 

Art. 54 É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 

[...] 

III- atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino. (BRASIL, 1990) 

 

Logo, a criança e o adolescente com deficiência têm o direito a ser matriculado nas 

escolares regulares de educação básica, que deveram atender as necessidades especiais 

desses alunos. Assim, a inclusão social é contemplada no ambiente escolar, e todas as 

crianças e adolescentes recebem os mesmos direitos. Referente ao inciso III do artigo 54 do 

ECA, é afirmado por (Rosa, Neves e Loiola, 2018, p. 107): 

 

Trata-se de uma medida de inclusão, voltada não somente a realização do 

direito de acesso à educação, mas também do direito de igualdade material 

preconizado pela Constituição Federal, devendo esse atendimento 

educacional especializado ser prestado preferencialmente na rede regular 

de ensino, expurgando medidas que impliquem segregação.    

As leis das diretrizes e bases da educação brasileira (LDB), sendo a principal lei que 

rege a educação brasileira, como afirma Brandão (2005), define em seu capítulo V o que é a 

educação especial: 

Art. 58 – Entende-se por educação especial, para efeitos desta lei, a 

modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. 

§1º - Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 

regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 

§2º - O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos 

alunos, não for possível a sua integração nas classes de ensino regular. 

§3º - A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem 

início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 

(Brasil, 1999). 
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Em seu livro Brandão (2005) afirma que dois aspectos fundamentais devem ser 

ressaltados no artigo 58 da LDB, o primeiro é ele proporciona a inclusão social do aluno 

com deficiência e o segundo que ofertar a educação especial é um “dever constitucional do 

Estado”.   

Sobre a adequação que o currículo escolar de ter ao aluno com deficiência a LDB 

afirma:  

Art. 59 – Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 

necessidades especiais: 

I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específicos, para atender às suas necessidades; 

II – terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 

exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 

deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 

escolar para os superdotados; 

III – professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 

para atendimento especializado, bem como professores do ensino 

capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; 

IV – educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na 

vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não 

revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante 

articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 

apresentem uma habilidade superior nas áreas artísticas, intelectual ou 

psicomotora; (Brasil, 1999). 

 

METODOLOGIA  

Esta pesquisa é de caráter qualitativo. Neves (1996) afirma que dentre as 

características essenciais da pesquisa qualitativa estão o ambiente natural como fonte direta 

de dados, o caráter descritivo dos dados gerados e o enfoque que as pessoas dão ao objeto 

investigado.  

Em seguida os dados foram gerados obtidos em uma pesquisa de campo para a 

análise qualitativa, como afirma (Praça, 2015, p. 75) “pesquisa de campo: é aquela baseada 

na coleta de fenômenos que ocorrem na realidade a ser pesquisada”. Para coletar os dados 

foram feitos levantamentos usando questionários pois “Em geral, em uma pesquisa por 

levantamento a amostragem é feita usando questionários formulados com base na hipótese 

ou hipóteses que estão sendo testadas” (Azevedo, 2013, p. 30).  
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Na construção desses questionários foram feitas perguntas que distinguem os 

entrevistados e perguntas mais especificas formuladas segundo a LDB e o ECA, pois “Um 

questionário para testar uma hipótese em geral contém perguntas iniciais para caracterizar o 

entrevistado e perguntas específicas.” (Azevedo, 2013, p.30).  

No primeiro momento, foi feita uma pesquisa bibliográfica, consultando os 

documentos oficiais do governo, LDB e o ECA, autores que comentam esses documentos 

oficiais, Brandão (2005) e Rosa, Neves e Loiola (2018), autores que tratam sobre a educação 

inclusiva e sobre a educação especial, Lopes e Fabri (2017) e Smith (2008) e ainda foi 

consultada a obra Pedagogia da Indignação de autoria de Freire (2021). 

No segundo momento foi montado o questionário com três perguntas iniciais que 

caracterizam os entrevistados e são específicas com base na LDB e no ECA, e com mais três 

perguntas específicas com base na LDB e no ECA. Em seguida esses questionários foram 

aplicados a portadores de deficiência da rede pública de educação do município de 

Abaetetuba-PA. O total de entrevistados foi de seis pessoas. 

No terceiro momento foi feita a redação do artigo, o formatando de maneira correta 

segundo as normas técnicas, bem como a análise e considerações feitas sobre os dados 

levantados com a pesquisa à luz dos autores referenciados e da LDB e do ECA. Ao final, 

foram feitas considerações finais sobre a pesquisa realizada.     

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Os resultados estão apresentados a seguir. O enunciado da pergunta é descrito e em 

seguida as respostas, sendo que as respostas dos entrevistados estão organizadas em quadros, 

sendo um quadro para cada pergunta. Para que a identidade dos entrevistados seja preservada 

identificaremos os mesmos como 1º Entrevistado, 2º Entrevistado, 3º Entrevistado, 4º 

Entrevistado, 5º Entrevistado e 6º Entrevistado.   

Primeira pergunta: Qual a sua idade?   

Quadro 01: Idade dos Entrevistados. 

Entrevistados Resposta 

Entrevistado 1 6 anos  

Entrevistado 2 25 anos  

Entrevistado 3 10 anos 

578



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

 

 

  [8]      

 

MARTINS FILHO & DIAS. (2022) 

Entrevistado 4  18 anos  

Entrevistado 5  18 anos 

Entrevistado 6 17 anos 

Fonte: Própria (2022). 

Essas respostas caracterizam de maneira específica os entrevistados quanto a faixa 

etária deles. Dos seis entrevistados dois deles são crianças e um é adolescente, sendo assim 

estão amparados pelo ECA. Os demais entrevistados são adultos, não são amparados pelo 

ECA, mas tem o amparo da LDB. Verificamos que pessoas com deficiência de diferentes 

faixas etárias tem obtido seu direito a educação pública.   

Segunda pergunta: Qual a série/ano do ensino fundamental ou médio?   

Quadro 02: Série/Ano do Ensino Fundamental ou Médio dos Entrevistados. 

Entrevistados Resposta 

Entrevistado 1 1º Ano do Ensino Fundamental 

Entrevistado 2 Faculdade 

Entrevistado 3 4º Ano do Ensino Fundamental 

Entrevistado 4  3º Ano do Ensino Médio 

Entrevistado 5  3º Ano do Ensino Médio 

Entrevistado 6 1º Ano do Ensino Médio 

Fonte: Própria (2022). 

A caracterização quanto o nível de ensino em que o entrevistado se encontras foi feita 

com as respostas dessa pergunta. Ao observamos as respostas obtidas nas entrevistas, 

constatamos que os três níveis de ensino (fundamental, médio e superior) são ofertados as 

pessoas com deficiência no município de Abaetetuba-PA. A LDB que determina que as 

pessoas com deficiência têm direito aos três níveis de ensino está sendo cumprida.  

Terceira pergunta: Qual a sua necessidade deficiência? 

Quadro 03: Deficiência dos entrevistados. 

Entrevistados Resposta 

Entrevistado 1 Autismo. 

Entrevistado 2 Deficiência Auditiva. 

Entrevistado 3 Deficiência Física. 
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Entrevistado 4  Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH). 

Entrevistado 5  Deficiência Intelectual. 

Entrevistado 6 Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH). 

Fonte: Própria (2022). 

Esta pergunta que teve como objetivo caracterizar de maneira especifica os 

entrevistados nos informou qual a deficiência dos entrevistados. Analisando as respostas 

obtidas concluímos que no município de Abaetetuba-PA a rede pública de ensino consegue 

proporcionar educação a pessoas com diferentes deficiências.    

Quarta pergunta: Você considera a infraestrutura da sua escola adaptada a sua as suas 

necessidades? Explique sua resposta. 

Quadro 04: Se o entrevistado considera a estrutura da escola em que estuda adaptada às suas necessidades. 

Entrevistados Resposta 

Entrevistado 1 Sim 

Entrevistado 2 Sim, os professores me ajudam bastante.  

Entrevistado 3 Sim, mas às vezes sinto dificuldades. 

Entrevistado 4  Sim, tem bom atendimento cuidadores gentis e 

que entendem agente. 

Entrevistado 5  Sim, tem professores que me ajudam a entender a 

matéria e eu entendo.  

Entrevistado 6 Sim, pois tenho uma atenção especial e uma sala 

de recursos para mi ajudar.  

Fonte: Própria (2022). 

Analisando as respostas, verificamos que a rede pública do ensino do município de 

Abaetetuba-PA é estruturada com professores capacitados para a educação especial, 

cuidadores salas com recursos especiais. Isso comprova o cumprimento da LDB capítulo V 

artigos 58 e 59.  

Quinta pergunta:  O ambiente da sua escola lhe permite se socializar com os demais 

colegas? Explique sua resposta. 

Quadro 05: Se o entrevistado consegue socializar com os demais colegas. 

Entrevistados Resposta 

Entrevistado 1 Sim. 
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Entrevistado 2 Sim, tenho muitos amigos quem sabem libras 

(língua brasileira sinais). 

Entrevistado 3 Sim. 

Entrevistado 4  Sim, mesmo com hiperatividade eu posso me 

comunicar e falar com meus colegas e 

professores. 

Entrevistado 5  Sim. 

Entrevistado 6 Sim, pois sou bem extrovertida. 

Fonte: Própria (2022). 

Observamos nas respostas que todos os entrevistados conseguem se socializar com 

as pessoas do seu meio de convivência nas redes públicas de ensino, logo a integração e a 

inclusão social estão ocorrendo. Além disso, um dos entrevistados afirma que seus colegas 

sabem libras, diante disso, podemos concluir que o artigo 58 do capítulo V da LDB que tem 

como objetivo principal garantir a inclusão da pessoa com deficiência, está sendo cumprido.      

Sexta pergunta:  As aulas ministradas pelos seus professores são eficazes para o seu 

aprendizado? Explique sua resposta. 

Quadro 06: Se as aulas ministradas são eficazes para o aprendizado do entrevistado. 

Entrevistados Resposta 

Entrevistado 1 Sim, pois os professores têm todo cuidado e 

paciência.  

Entrevistado 2 Sim, aprendo muitas coisas e eles explicam muito 

bem os assuntos.  

Entrevistado 3 Sim. 

Entrevistado 4  Sim, um pouco complicado, mas sempre pode 

pedir para o professor explicar e falar sobre o 

assunto. 

Entrevistado 5  Sim, eu frequento o aee. 

Entrevistado 6 Sim, explicam de forma mais detalhada. 

Fonte: Própria (2022). 

As respostas dos entrevistados para a sexta pergunta, mais uma vez, confirma que o 

artigo 58 do capítulo V da LDB está sendo cumprido, pois todos eles afirmam que as aulas 

são sim eficazes para seu aprendizado, alguns entrevistados ainda elogiam a maneira como 

seus professores ensinam.    
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CONCLUSÕES 

Livros escritos por professores teorizam o que é a educação especial e a integração e 

a inclusão social. A definição desses termos usados pelos participantes do cenário 

educacional da atualidade vem sendo formalizada com a prática e a vivência do ato de 

ensinar e manter convivência com as pessoas com deficiência. Além disso, no Brasil existem 

estatuto e leis que asseguram as pessoas com deficiência ao direito a educação, os citados no 

decorrer do artigo ECA e LDB. 

O cumprimento do que é determinado pelo ECA e pela LDB é um dever do Estado. 

A execução do que é proposto pele ECA e pela LDB concretiza o que autores como Lopes 

e Fabri (2017) afirmam ser a integração e a inclusão social, seja na socialização da pessoa 

com deficiência com os demais indivíduos, ou mesmo na prática da educação especial que é 

feita de maneira específica com o ensino nas salas de aula.  

As entrevistas realizadas nessa pesquisa, usando de questionários feitos com base na 

LDB e no ECA, com alunos da rede pública do município de Abaetetuba-PA constatou que 

os direitos das pessoas com deficiência assegurados pela LDB e pelo ECA, têm sido 

disponibilizados para a população com deficiência do município de Abaetetuba-PA, 

alcançando êxito ao proporcionar educação pública de qualidade aos alunos com deficiência. 

Tal consideração atesta um alcance maior da democracia por parte da nossa 

sociedade, pois “É nesse sentido que devo aproveitar toda oportunidade para testemunhar o 

meu compromisso com a realização de um mundo melhor, mais justo, menos feio, mais 

substantivamente democrático.” (Freire, 2021, p. 36 e 37). Pesquisar sobre a educação 

inclusiva é usufruir dessa oportunidade. 

  Mesmo diante desses resultados positivos, precisa-se dar continuidade as pesquisas 

sobre educação especial, integração e inclusão social, seja avaliando outros municípios ou 

mesmo investigando técnicas mais específicas de ensino para cada tipo de deficiência. Por 

fim, os conceitos de integração e inclusão social, envolvidos com a educação especial, 

devem continuar sendo objetivo de discussão e investigação nos meios acadêmicos para que 

nunca deixem de evoluir e de ocorrer.    
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GÊNERO E ESPORTE NA ESCOLA COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO E 

TRASNFORMAÇÃO SOCIAL   

 

Edilaine Dias Da Silva1 
 

RESUMO 

O presente estudo apresenta uma proposta de trato com os conhecimentos da cultura 

corporal, em especial os esportes, com um olhar estabelecido pela necessidade de 

compreender como o conteúdo esporte pode ser trabalhado nas aulas de Educação Física de 

forma remota, através de aulas síncronas e assíncronas em tempos de pandemia de Covid-

19. Partimos da hipótese que o esporte é um conteúdo imprescindível a elevação da cultura 

corporal dos jovens. Nesse sentido podemos considerar o esporte como pratica social, que 

também deve ser trabalhado nas escolas se voltando para o resgate de valores como 

solidariedade, respeito, empatia, cooperação e também de maneira inclusiva. Do ponto de 

vista metodológico, o trabalho se caracteriza por uma pesquisa de abordagem qualitativa e 

do tipo descritiva documental, seguindo o seguinte percurso: 1) Apresentar o universo dos 

esportes de forma teórica e prática aos estudantes; 2) Exibição de documentários voltados 

para as temáticas trabalhadas; 3) Palestras com convidadas sobre a temática mulheres nos 

esportes enquanto síntese da organização do trabalho pedagógico. Nesse sentido, o trato com 

este conteúdo possibilitou aos estudantes desenvolver o seu senso crítico sobre a cultura 

corporal, sobre as questão ligadas ao gênero (par dialético - meninos x meninas), com a 

técnica envolvida nas palestras das atletas. Com o exposto, mostramos que este conteúdo 

pode e deve ser apresentado de forma ampla e qualitativa para todas as turmas do ensino 

básico, e com isto construir uma ponte para a sistematização e organização dos conteúdos 

da Educação Física na escola. 

Palavras-chave: Esporte. Inclusão. Educação Física. Escola. 

     

ABSTRACT 

The present study presents a proposal to deal with the knowledge of body culture, especially 

sports, with a view established by the need to understand how sports content can be worked 

remotely in Physical Education classes, through synchronous and asynchronous classes. in 

times of the Covid-19 pandemic. We start from the hypothesis that sport is an essential 

content to elevate the body culture of young people. In this sense, we can consider sport as 

a social practice, which should also be worked on in schools, turning to the rescue of values 

such as solidarity, respect, empathy, cooperation and also in an inclusive way. From the 

methodological point of view, the work is characterized by a research with a qualitative 

approach and a descriptive documental type, following the following path: 1) To present the 

universe of sports in a theoretical and practical way to the students; 2) Exhibition of 

documentaries focused on the themes worked on; 3) Lectures with guests on the topic of 

women in sports as a synthesis of the organization of pedagogical work. In this sense, dealing 

with this content allowed students to develop their critical sense about body culture, about 

                                                           
1 edidias5757@gmail.com. 
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issues related to gender (dialectical pair - boys x girls), with the technique involved in the 

athletes' lectures. With the above, we show that this content can and should be presented in 

a broad and qualitative way for all classes of basic education, and with this to build a bridge 

for the systematization and organization of Physical Education content at school. 

Keywords: Sport. Inclusion. PE. School. 

 

INTRODUÇÃO 

No contexto escolar, especificamente quando se trata da disciplina de Educação 

Física, os pensamentos que se voltam para esta, é que a mesma não é tão importante quanto 

as demais, que serve apenas para preencher aulas vagas e jogar bola. No entanto, o cenário 

atual mostra-nos que esta disciplina é de total importância para a formação integral dos 

alunos das séries iniciais até as finais, pois é a única que tem como base os elementos da 

cultura corporal, que são: a dança, a luta, a ginástica o jogo e o esporte, estes são referências 

para a qualidade cognitiva e motora dos alunos. Para tanto, o presente trabalho mostra-nos 

que o conteúdo gênero e esporte pode e deve ser ministrado nas aulas de Educação Física de 

forma inclusiva.  Visto que este conteúdo tem seu percurso histórico e origens que se 

comparam a existência e história do homem.  

O objetivo do conteúdo desenvolvido nas aulas de Educação Física foi apresentar o 

universo dos esportes de maneira teórica e prática, mesmo em tempos de pandemia e das 

aulas síncronas e assíncronas, como ferramenta de inclusão social na escola, na qual os 

estudantes de forma histórica conheceram a importância do esporte na sociedade, além de 

vivenciar algumas formas de exercícios através de atividades propostas por meio das aulas 

assíncronas, além da promoção de ações educativas, por meio de aulas síncronas e de 

palestras com atletas mulheres enfatizando suas trajetórias nos esportes. 

A escola enquanto mediadora do conhecimento na vida dos estudantes, deve 

preocupar-se em acompanhar as mudanças da sociedade, pois quando se discute e se busca 

uma melhoria para com essa temática inclusão, é porque está acontecendo de alguma forma 

a exclusão dessas pessoas, seja dos portadores de deficiência, seja por gênero, por raça, ou 

seja, ainda há uma educação excludente. Segundo Dutra et al: 

“A educação inclusiva é hoje o debate mais presente na educação do país. 

Nunca antes foi tão discutido o princípio constitucional de igualdade de 

condições de acesso e permanência na escola, implicando na necessidade 

de reverter os velhos conceitos de normalidade e padrões de aprendizagem, 
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bem como, afirmar novos valores na escola que contemplem a cidadania, 

o acesso universal e a garantia do direito de todas as crianças, jovens e 

adultos de participação nos diferentes espaços da estrutura social 

(DUTRA, 2006, p.3).” 

 

Durante muito tempo a “diferença” foi fator excludente que impossibilitava certos 

indivíduos de fazer algumas atividades, como por exemplo, a mulher foi proibida em 

aproximadamente 40 anos de jogar futebol, pois alegava-se que iria prejudicar a 

maternidade, dentre outras coisas. Também encontramos exemplos de pessoas com 

deficiências que são discriminadas pela sociedade e tidas como impossibilitadas de realizar 

certas atividades.  

Pensando nessas temáticas e levando em consideração as Olimpíadas e 

Paraolimpíadas que iria acontecer no ano decorrente em Tóquio-Japão, refletimos sobre o 

processo que levou uma mulher a chegar a competir uma olimpíada, como as suas 

dificuldades diárias, passadas e atuais diante da pratica esportiva, como também as 

dificuldades diárias encontradas para os atletas paraolímpicos, pois durante muito tempo e 

até hoje encontramos fatores excludentes que os limitam a exercer atividades consideradas 

essenciais, começando muitas das vezes pelas suas casas e se expandindo para o meio social, 

econômico e cultural.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Acreditamos na importância da pratica dos esportes na escola e fora dela para o 

crescimento físico e mental das pessoas que o praticam, como também o esporte como 

pratica social inclusiva dentro da sociedade, pois, ao trabalha-lo na escola, além de seus fins 

para a saúde física e mental dos envolvidos, se é trabalhado conjuntamente o esporte como 

pratica social e inclusiva, portanto, desse modo trabalha-se juntamente diante da construção 

de valores como o respeito, auto estima, cooperação, disciplina, liderança, inclusão, 

solidariedade entre outros.  Quando se trabalha o esporte inclusivo na escola, além de 

trabalharmos diante de todos os valores citados a cima, trabalhamos a empatia entre os 

estudantes e toda a equipe escolar, pois quando nos voltamos para o ambiente escolar, 

encontramos uma diversidade cultural imensa, como por exemplo: religiosa, étnica, de 

gênero, de culturas, enfim, a diversidade humana.   
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Segundo Rosa et al:  

A inclusão é um ato de cidadania, ela atinge a todos e, exige uma 

modificação de nós mesmos para aceitação e compreensão das pessoas que 

possuem algo diferente daquilo que socialmente considera-se como 

padrão. Estamos em uma época dos direitos e liberdades individuais e 

universais, onde se busca a igualdade de oportunidades e de integração a 

todas as pessoas (ROSA, 2018) 

 

Refletiu-se muito diante da temática inclusão no ambiente escolar, e percebeu-se que 

o esporte é uma ótima ferramenta para trabalhar diante desse tema, pois seria uma 

oportunidade para fortalecer o relacionamento entre todos, visto que o que acontece na 

maioria das vezes é que há uma “separação” de grupos quando se trabalha a pratica esportiva, 

ou seja: há o grupo dos “que gostam de praticar e tem mais facilidade”; há aqueles que por 

não “gostarem” muito preferem só observar; há aquela dificuldade de inclusão para as 

pessoas com necessidades especiais; há a exclusão por parte dos estudantes com as meninas 

que desejam participar, entre outras situações já vivenciadas. Ao fazer essa reflexão, sentiu-

se a necessidade de trabalhar urgentemente diante das temáticas gênero, esporte e inclusão, 

focando na questão da luta pela inclusão das mulheres no mundo esportivo, e na inclusão 

dos estudantes com necessidades especiais nos esportes, pois o ambiente escolar tem uma 

grande responsabilidade na formação cidadã dos jovens e adolescentes, e o seu papel é de 

acolher e respeitar a todos independente de sua classe social, condição física, psicológica, 

etc. 

Segundo Yokota e Vasconcelos et al (2010, p. 39) “nesse contexto estão inseridas 

todas as dimensões do aprendizado: ensino, relações lar-escola-comunidade e ambientes 

físico e emocional, podendo assim beneficiar os estudantes em fases fundamentais de suas 

vidas: infância e adolescência”. Dessa forma, foi-se analisando o quão seria importante um 

trabalho mais atencioso para essa temática tão essencial para a formação integral de todos 

os estudantes. Dessa maneira, o projeto: “Gênero e esporte na escola como ferramenta de 

inclusão e transformação social”, terá como proposta garantir uma aprendizagem mais 

detalhada sobre a inclusão através do esporte no universo escolar, mesmo em meio a 

pandemia do Covid-19.  
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METODOLOGIA  

Tomando como base os elementos da cultura corporal (Jogos, esportes, danças, lutas 

e ginásticas) sistematizamos e organizamos aulas de acordo com a necessidade de cada nível 

de ensino, de maneira que esses conteúdos sejam apreciados de forma ampla na escola. 

Tendo isto como referência, enquanto professora do ensino médio realizei esse trabalho na 

Escola Cidadã Integral Técnica Luis Gonzaga Burity na cidade de Ingá – PB, com as turmas 

dos 2o anos A, B, C e D médio, através da disciplina de Educação Física, e da execução de 

atividades voltadas ao tema: GÊNERO E ESPORTE NA ESCOLA COMO FERRAMENTA 

DE INCLUSÃO E TRASNFORMAÇÃO SOCIAL.   

As atividades do projeto aconteceram em momentos diferenciados, diante de aulas 

assíncronas, síncronas e de atividades enviadas através de apostilas, aos alunos que não tem 

acesso à internet, com base no tema citado, e com o objetivo de proporcionar aos estudantes, 

um olhar mais reflexivo quando se fala sobre inclusão, pois acreditamos na importância da 

pratica dos esportes na escola e fora dela para o crescimento físico e mental das pessoas que 

o praticam, como também o esporte como pratica social inclusiva dentro da sociedade, pois, 

ao trabalha-lo na escola, além de seus fins para a saúde física e mental dos envolvidos, se é 

trabalhado conjuntamente o esporte como pratica social e inclusiva, portanto, desse modo 

trabalha-se juntamente diante da construção de valores como o respeito, auto estima, 

cooperação, disciplina, liderança, inclusão, solidariedade entre outros. As atividades foram 

desenvolvidas da seguinte maneira: 

 Através de aulas síncronas iniciou-se um trabalho diagnóstico para saber o 

conhecimento dos estudantes sobre alguns dos temas que iriam ser trabalhados, e 

consequentemente ouvi-los sobre quais os assuntos que envolvam a temática 

trabalhada eles gostariam de estudar. Após a definição dos assuntos que iriamos 

trabalhar nas aulas, tivemos alguns encontros remotamente através do App Google 

Meet, que nos permitiu ter aulas bastante proveitosas e participativas, no qual 

estudamos alguns textos, como: “mulheres nos esportes, conheça suas trajetórias e 

conquistas”, “a importância da relação entre esporte e inclusão nas escolas”, “esporte 

adaptado, muito mais que saúde”, etc. 
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 Logo após o estudo de alguns textos com temas citados a cima, utilizamos recursos 

audiovisuais para exibição de alguns vídeos para debatermos em aulas e fixar melhor 

o entendimento dos estudantes; 

 Subsequentemente, tivemos a participação do Professor Segundo Régis da disciplina 

de Filosofia, já trabalhando a interdisciplinaridade, que retratou um pouco sobre a 

história da mulher no mundo esportivo, e o papel do homem e da mulher na 

sociedade; 

 Posteriormente, tivemos a participação de algumas atletas Paraibanas, que 

participaram de bate-papos, respondendo os questionamentos dos estudantes e 

falando um pouco sobre sua trajetória no esporte. Tivemos a participação de Roseane 

Barros, Yasmin Durant, Gleide Costa e Raissa Fernandes. 

 Em seguida, conhecemos a história dos esportes adaptados e algumas modalidades 

desses esportes, onde os estudantes em uma atividade foram desafiados a vivenciar 

em suas casas e compartilhar através da aula síncrona qual foi a sua experiência com 

essa vivência. Também foram divididos grupos entre eles que fizeram pesquisas e 

apresentaram um pouco sobre essas modalidades esportivas adaptas.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Os resultados obtidos foram extremamente positivos e satisfatório, e mesmo em meio 

a uma pandemia e trabalhando-se de forma síncrona e assíncrona, percebeu-se a importância 

de um trabalho mais atencioso para essa temática tão essencial para a formação integral de 

todos os estudantes. Dessa maneira, o projeto: “Gênero e esporte na escola como ferramenta 

de inclusão e transformação social”, teve como proposta garantir uma aprendizagem mais 

detalhada sobre a inclusão através do esporte no universo escolar, mesmo em meio a 

pandemia do Covid-19. Abaixo segue algumas imagens de momentos de realização e prática 

do nosso projeto. 
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Imagem 1:  Apresentação da ideia 

do projeto para a turma. 
Imagem 2:  Apresentação da ideia 

do projeto para a turma. 

Imagem 3:  Apresentação da ideia 

do projeto para a turma. 

Imagem 4:  Aula interdisciplinar 

com o professor de Filosofia 

Imagem 5:  Aula sobre o papel do 

homem e da mulher na sociedade. 

Imagem 6: Série: Mulheres nos esportes. Um bate papo com a atleta de Karatê Roseane Barros. 

590



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

 

 

  [8]      

 

 

Imagem 7: Série: Mulheres nos esportes. Um bate papo com a atleta de Tiro com Arco Yasmin 

Durand. 

Imagem 8: Série: Mulheres nos esportes. Um bate papo com a ex atleta de futebol e atual técnica 

do time botafogo da Paraiba Gleide Costa. 

Imagem 9: Esportes Adaptados: aula introdutória sobre os esportes adaptados. 
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CONCLUSÕES 

O projeto desenvolvido foi realizado com as turmas dos 2° anos  A, B, C e D do 

ensino médio, durante o período de três bimestres, sendo do mês de fevereiro ao mês de 

outubro, onde foi trabalhado diante de atividades voltadas para o propósito do projeto, que 

objetivava, através do ensino remoto, promover ações que desenvolvessem o senso crítico 

dos estudantes, e o desejo de aprendizado voltado para questões de gênero e esporte e a 

inclusão de todos, sem distinção em todos os ambientes da sociedade, focando no âmbito 

escolar que eles se encontram, para que eles pudessem refletir sobre as suas atitudes quando 

tratamos dessas temáticas. 

 Deste então, procuramos trabalhar situações que propusessem aos estudantes a 

fazerem uma reflexão sobre suas atitudes diárias nesse momento vivido, para que os próprios 

se apropriassem de conhecimento do quão é importante o respeito a diversidade em todos os 

momentos da vida, e que esse conhecimento se expandisse em suas casas, para que todos 

tivessem um olhar mais atencioso a temática gênero, esporte e inclusão. 

Imagem 10: Esportes Adaptados: aula explicativa sobre a importância da inclusão de crianças 

com deficiências nos esportes. 

Imagem 11: Aula final com sessão de feedback, onde os estudantes deram depoimentos de tudo 

que conseguiram aprender durantes esses meses de aulas voltadas para a temática gênero, esporte 

e inclusão. 
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 Diante do tema abordado, voltado para a temática citada a cima, mesmo sendo através 

do ensino remoto e de aulas síncronas, os resultados obtidos foram satisfatórios, pois foi 

perceptível notar que os estudantes envolvidos no projeto, através de seus relatos, passaram 

a ter atitudes mais reflexivas diante de seus comentários por exemplo quando falamos sobre 

a mulher e os esportes, como também atitudes voltadas para o respeito, empatia, 

solidariedade com os colegas, ou seja, muitos valores foram resgatados e adquiridos através 

de cada aula. Também tivemos o incentivo para a busca da inclusão através da pratica 

e motivação do trabalhar em grupo e o respeito as ideias de cada um. 

Desse modo, conseguiu-se atingir os objetivos almejados desde o início do projeto, 

onde, através de cada aula remota, de forma síncrona e assíncrona; a cada atividade feita 

voltadas aos temas abordados; exibição dos vídeos e documentários assistidos como forma 

de um complemento aos assuntos discutidos; as aulas com os debates diante da série: 

mulheres nos esportes, e a participação de cada pessoa que contribuiu com sua história, a 

vivência dos estudantes em suas casas de algumas modalidades de esportes adaptados; e sem 

esquecer dos alunos que não tem acesso à internet, mas que puderam receber o material das 

aulas em suas casas, e puderam vivenciar tudo que acontecia nas aulas online, mesmo com 

limitações. 

Assim sendo, conclui-se que foi de uma imensa importância, ter trabalhado esse 

projeto nesse período de pandemia em que vivemos, pois, por ser um fato totalmente 

inusitado, e desconhecido, muitas das vezes nos faltam conhecimento sobre como se 

comportar e agir diante de situações que precisamos olhar de uma forma mais atenciosa e 

inclusiva para o outro, e ao trabalhar de forma sistematiza, ideias voltadas a esses assuntos, 

nos ajudou imensamente a termos atitudes mais empáticas com a diversidade, e 

principalmente o respeito para com todos. 

. 
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RESUMO 

 

Este artigo apresenta uma análise temática sobre dois livros da literatura infanto-juvenil 

negra: As Panquecas de Mama Panya e O herói Damião em a descoberta da capoeira. 

Considerando que as obras literárias infanto-juvenis são de grande valia no processo de 

inserção e trabalho afetivo dos conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira nas 

escolas, o objetivo é apresentar a análise de conteúdo dessas duas obras, abrigadas em escolas 

públicas de Angicos-RN.  Nossa discussão está ancorada nos pressupostos teóricos de Walsh 

(2009), Santos (2007) e Khedé (1986). Com base na pesquisa qualitativa, utilizamos as 

teorizações de Bardin (1977) no campo da análise de conteúdo. A análise revela que as duas 

obras apresentam valores, costumes e tradição da cultura negra, apontando para importância 

da sua permanência. As ilustrações também anunciam traços da diversidade cultural do povo 

negro e, especialmente no primeiro livro, prima pelo zelo com as vestimentas e cores 

utilizadas por esse povo. Mas, embora a duas obras tratem da cultura negra, o aprofundamento 

da análise de conteúdo das obras nos revela maneiras diferentes de tratar da temática. As 

Panquecas de Mama Panya, embora apresente a riqueza cultural do povo negro que vive na 

república do Quênia, retratando seus costumes, vivências, sua musicalidade e sua língua, não 

coloca em pauta a denúncia do apagamento da raça sofrido pelo povo negro ao ser colonizado 

pelos europeus. Por outro lado, essa denúncia acontece em muitos dos versos narrativos da 

história retratada em O Herói de Damião em a Descoberta da Capoeira, já a partir da não 

identificação da personagem principal com os heróis até então conhecidos. Heróis construídos 

a partir da visão eurocêntrica, hegemônica e dominante, que se instaurou pelo apagamento de 

outras culturas, dentre elas da cultura negra. 

 

Palavras-chave: Cultura Negra. Literatura infanto-juvenil. Análise de conteúdo. Escolas 

públicas. Angicos-RN. 
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ABSTRACT 

 

This paper presents a thematic analysis of two books of black children's literature: As 

Panquecas de Mama Panyaand O herói Damião em a descoberta da capoeira Considering that 

the infant-youth literary books are important in the process of insertion and affective work of 

the contents referring to Afro-Brazilian History and Culture in schools, ouraim is to present 

the content analysis of these two works, housed in public schools in Angicos-RN.  Our 

discussion is anchored in the theoretical assumptions of Walsh (2009), Santos (2007) and 

Khedé (1986). Based on qualitative research, we used the theorizations of Bardin (1977) in 

the field of content analysis. The analysis reveals that both works present values, customs and 

tradition of black culture, pointing to the importance of its permanence. The illustrations also 

announce traces of the cultural diversity of the black people and, especially in the first book, 

the care with clothing and colors used by these people. But although these two books deal 

with black culture, further analysis of books´content reveals different ways of dealing with the 

theme. As Panquecas de Mama Panya, although it presents the cultural richness of the black 

people who live in the Republic of Kenya, portraying their customs, their experiences, their 

musicand their language, it does not denounce the erasure of the race suffered by the black 

people when colonized by the Europeans. On the other hand, this denunciation occurs in 

many of the narrative verses in the story portrayed in O Herói de Damião em a Descoberta da 

Capoeira, starting from the fact that the main character does not identify with the heroes 

hitherto known. These heroes were built on the hegemonic, dominant Eurocentric vision that 

was established by erasing other cultures, including black culture. 

 

Keywords: Black Culture. Children's Literature. Content analysis. Public schools. Angicos-

RN. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo apresenta uma análise temática sobre dois livros da literatura 

infanto-juvenil negra: As Panquecas de Mama Panya e O herói em a descoberta da capoeira, 

duas obras literárias escolhidas dentre as nove selecionadas e lidas nas atividades do projeto 

de pesquisa “Saberes e práticas dos povos negros e quilombolas nos materiais literários 

existentes nas escolas de Ensino Fundamental da cidade de Angicos-RN”6. Esse projeto é 

vinculado ao Grupo de Pesquisa Educação da Infância, Cultura, Currículo e Linguagem- 

EDUCLIN. 

 A análise dessas obras permite reforçar sua importância no contexto escolar, além de 

revelar a forma como o negro e sua cultura são representados, desde os primórdios da 

                                                           
6 Este projeto de pesquisa foi pensado após a tomada de consciência sobre a importância do aparato legal que 

instituiu a obrigatoriedade de questões relevantes no campo educacional e dos direitos dos povos negros no 

Brasil, os quais têm uma luta histórica por reconhecimento no espaço socioeducativo. 
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literatura brasileira, por meio do discurso dominante, que pouco a pouco começa a se 

enfraquecer em função das lutas sociais e da pesquisa etnográfica.  

 Apontamos para a urgência de refletir sobre a importância da utilização de obras 

literárias infanto-juvenis com temática étnico-racial, levando em consideração a 

predominância da utilização de obras que abarcam personagens brancos, com características 

dominantes: cabelos loiros e olhos azuis. A prevalência desse arquétipo na prática literária do 

cotidiano escolar traz um influente fator que se refere ao distanciamento do pertencimento e 

identidade das crianças negras. Tal inquietação evidencia a necessidade da equidade de 

saberes agregados à construção de um pensamento crítico, que produza pensamentos 

emancipadores, transformando a dominância da literatura eurocêntrica e colonialista em um 

campo de saberes plural. 

Diante dessa inquitação, se faz necessário desenvolver uma prática pedagógica 

inclusiva nos currículos escolares, subsidiada no aparato legal brasileiro: Lei no 10.639/2003, 

que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a qual estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional, ao incluir no currículo oficial de toda a rede de ensino a 

obrigatoriedade de conteúdo referente à História e Cultura Afro-Brasileira; a Lei no 

12.288/2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população 

negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, 

coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica; a 

Resolução no 1/2004 que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; a 

Resolução no 8/2012, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Escolar Quilombola na Educação Básica. 

A legislação educacional aclara a garantia da integração da intelectualidade negra 

brasileira nas escolas. Fruto de um processo das lutas históricas dos povos negros no Brasil e 

em outros países e caminha na busca pelo reconhecimento e aceitação das questões negras no 

processo histórico e patrimonial do Brasil, assim como pela conquista dos direitos à 

identidade étnico-racial e cultural.  

Considerando que as obras literárias infanto-juvenil são de grande valia nesse processo 

de inserção e trabalho afetivo dos conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira 

nas escolas, o objetivo deste trabalho é apresentar a análise de conteúdo de duas obras de 

literatura negra infanto-juvenil, abrigadas em escolas públicas de Angicos-RN.   
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 No intuito de articular o campo da literatura infanto-juvenil negra às práticas 

escolares, distanciando a hegemonia de uma visão branca conglomerada nos materiais 

literários, é crucial entender concepções que atuam de maneira positiva para a construção de 

um currículo inclusivo, que garanta o trabalho com os conteúdos referentes à História e 

Cultura Afro-Brasileira.  

 A produção e utilização dos materiais pedagógicos, para Walsh (2009) na 

Interculturalidade Crítica, devem refletir a inclusão, a conjuntura sociocultural, a convivência 

democrática dos diferentes sujeitos sociais e a transformação das estruturas opressoras e de 

poder que mantém a desigualdade entre os diversos povos. Desse modo, na realidade, esses 

instrumentos apresentam uma realidade de negação da colonização negra. Outrossim, os 

materiais literários possuem relevante influência para o projeto social, ético, político e 

epistêmico, no campo decolonial. 

 Walsh (2009) considera a Colonialidade como uma base construída pelos processos 

históricos de formação, que concentra as ideias de exclusão e subalternização ontológica e 

epistêmica, dos grupos e sujeitos classificados socialmente como inferiores, a partir de um 

modelo de conhecimento, de escola e de currículo, universalizado e legitimado como verdade 

absoluta. Já a decolonialidade difunde a luta e resistência dos povos negros de 

questionamento e de ruptura das estruturas, instituições e relações sociais coloniais, portanto, 

ocorre pela crítica e enfrentamento das injustiças históricas, objetivando a transformação das 

estruturas de poder que mantêm a desigualdade. 

 Enveredando pela perspectiva da decolonialidade, Santos (2007) reforça a necessidade 

de uma nova cultura que seja política emancipatória, através da qual possamos repensar como 

é possível essa transformação social, assim como perceber os problemas vigentes para 

conseguirmos uma modificação no cenário histórico de colonialismo ainda tão enraizado no 

Brasil. Consideramos o espaço escolar como o ambiente propício para essa transformação 

social, uma vez que pode mediar as discussões críticas sobre a mudança para resistência e 

para a construção e fortalecimento das práticas decoloniais.   

Compreendemos que um dos meios para viabilizar a concretização da proposta de 

Santos (2007) é o trabalho com literatura infanto-juvenil de temática negra, pois, através da 

mesma, podemos romper com a visão eurocêntrica ainda predominantemente difundida 
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através de personagens com estereótipos eurocêntricos que ressaltam a pele branca, os olhos 

azuis e os cabelos loiros.  

Adentrando na compreensão dos materiais pedagógicos-literários, especialmente 

aqueles encontrados nas escolas, muitos aspectos devem ser considerados na análise das 

histórias produzidas e executadas e, para Khedé (1986), os personagens têm um papel 

fundamental neste processo, junto a sua personalidade, lugar de fala e interações com o 

ambiente e os demais papéis apresentados nas obras. Isso porque, a personagem principal é a 

figura com a qual as crianças buscam identificação, podendo ou não se reconhecerem; criar 

vínculos de identificação ou rejeição; aproximar os atributos e características do personagem 

ou os rejeitar.  

Todos esses fatores dependem do(a) responsável pela narrativa da história, com isso, 

as crianças podem se identificar ou não com os heróis e heroínas negras, pois, a literatura “[...] 

sintetiza, por meio dos recursos da ficção, uma realidade, que tem amplos pontos de contato 

com o que o leitor vive cotidianamente.” (ZILBERMAN, 2003, p. 25).  

E nessa medida, a literatura infanto-juvenil em circulação nas escolas cumpre sua 

função formadora e, na perspectiva da nossa pesquisa, torna-se instrumento para inserção e 

trabalho afetivo dos conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas. 

 

METODOLOGIA  

Com base na pesquisa qualitativa, que estimula um trabalho rigoroso de análise, 

trazemos uma investigação iniciada a partir dos conteúdos das obras em nivelamento, ocorrida 

através da leitura e do mapeamento dos livros literários utilizados nas escolas de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental de Angicos/RN. 

Para atingir um nível de investigação aprofundado, utilizamos as teorizações de 

Bardin (1977) no campo da análise de conteúdo. Segundo o autor, essa abordagem 

metodológica trata-se de 

 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens. [...] A intenção da análise de conteúdo é a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de 

recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não). 

(BARDIN, 2006, p. 38). 
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Nesse sentido, ao nos propormos a analisar As Panquecas de Mama Panya e O herói 

Damião em a descoberta da capoeira, duas obras da literatura infanto-juvenil negra, fazemos 

uso também de categorizações direcionadas para cultura, saberes, estética, rituais, crenças, 

linguagens, costumes, comportamentos, racismo, processos colonizadores e emancipadores, 

além das definições de papéis sociais.  

A pesquisa, ainda em curso, está sendo desenvolvida em 5 escolas7 públicas de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental na  cidade de Angicos-RN. No mapeamento 

realizado, das 4.496 obras de literatura infanto-juvenil encontradas, apenas 37 são obras de 

literatura negra. Dessas 37, 9 já foram tematizadas8, 2 das quais são objeto de análise neste 

artigo.  

O critério de escolha para realizar a análise temática das obras As Panquecas de Mama 

Panya e de O herói Damião em a descoberta da capoeira, partiu, inicialmente, da 

nacionalidade dos autores: o primeiro, estrangeiro, dos Estados Unidos; a segunda, brasileira. 

Além disso, consideramos, já pelo título das obras e, posteriormente, pelo conteúdo, as 

categorizações apontadas por Bardin (2006) e, por fim, o fato das narrativas se desenvolverem 

em estilos textuais diferentes; a primeira, em prosa; a segunda; em poesia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A primeira obra analisada, intitulada As Panquecas de Mama Panya, foi escrita por 

Mary e Rich Chamberlin em 2005, ilustrada por Julia Cairns e traduzida por Cláudia Ribeiro 

Mesquisa. 

Narrada no estilo de prosa, conta a história do garotinho Adika e sua mãe Panya, 

moradores de uma aldeia situada na república do Quênia, que resolveram fazer panquecas 

para o jantar e, para isso, vão até o mercado comprar farinha e outros ingredientes e ao longo 

caminho o menino vai convidando todos os amigos que encontra para jantar. O problema é 

que Mama Panya não tem dinheiro suficiente para comprar ingredientes para tantas panquecas 

e isso poderia se tornar um problema. No entanto, no decorrer da história o que poderia vir a 

ser um obstáculo para ela acaba se transformando em uma lição de compartilhamento, 

                                                           
7 E.M. Profª. Maria Odila;  C.M.E.I. Profª Júlia Amélia Cruz; E.M. Expedito Alves; E.E. Profª. Joana Honório de  

Moura Silveira; E.E. José Rufino. 
8 Por que somos de cores diferentes, Nerina: A ovelha negra, O herói de Damião em: A descoberta da capoeira, 

Minha família é colorida, Cocoricó. A prima da cidade, Irmã-estrela, As panquecas de Mama Panya, Canção dos 

povos africanos e Pretinho, meu boneco querido. 
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amizade e reciprocidade, tendo em vista que o menino Adika, ao convidar todos seus amigos, 

foi formando uma rede de solidariedade na qual os ingredientes foram sendo compartilhados, 

e o que seria apenas um jantar para a família, tornou-se um grande banquete de amigos. 

         A segunda obra, O Herói de Damião em a descoberta da capoeira, foi escrita por Iza 

Lotito, em 2006, e ilustrada por Paulo Ito. É uma obra de literatura infanto-juvenil que faz 

parte do acervo distribuído às escolas públicas pelo Ministério da Educação no âmbito do 

Programa Nacional do Livro Didático – Obras Complementares. 

   Narrada no estilo de poesia, conta a história do menino Damião, uma personagem 

negra. Descrito como um moleque peralta, aos sete anos decide encontrar seu verdadeiro 

herói, por não se identificar com os heróis que conhecia, visto que nenhum tinha sua cor. 

Durante a sua jornada em busca desse herói o representasse encontra uma roda de capoeira da 

qual passa a fazer parte, e em meio aos ensaios dessa luta que parece dança, o garoto acaba 

descobrindo que não precisa de nenhum herói, pois ele mesmo acaba por se tornar um. O 

Livro, que aborda além dessa retratação e descoberta do menino pela sua identidade, ainda 

busca trazer um pouco sobre a história e a vivência dos capoeiristas, além de mostrar os 

movimentos ilustrados em cada parte da história. 

E o que a análise dessas obras nos revelam? Quais os valores da cultura negra são 

preservados? Existe apagamento dessa cultura? Existe um movimento decolonial? Qual a 

contribuição do trabalho com esse material pedagógico para a inserção e trabalho afetivo dos 

conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas? 

Numa primeira análise, de aspecto comparativo e geral, é importante pontuar que, 

mesmo escritas em estilos diferentes (prosa e verso) e por autores de países distintos, as duas 

obras apresentam valores, costumes e tradição da cultura negra, apontando para importância 

da sua permanência. As ilustrações também anunciam traços da diversidade cultural do povo 

negro e, especialmente no primeiro livro, prima pelo zelo com as vestimentas e cores 

utilizadas por esse povo. Através das personagens principais Adika e Damião, podemos 

experienciar aquele movimento de identificação proposto por Khedé (1986), no qual o 

narrador se identifica com a personagem e podem se conhecer e reconhecer no espaço 

identitário da História e Cultura Afro-Brasileira. 

Outra característica comum as duas obras, se trata da riqueza de informações dadas 

sobre a cultura do povo negro, não apenas nas histórias enredadas, mas também no final dos 

livros, que apresentam um contexto histórico e um glossário com algumas palavras 
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específicas da língua do povo negro em cena: na obra As Panquecas de Mama Panya, do povo 

negro que vive na república do Quênia; na obra O Herói de Damião em a descoberta da 

capoeira, do povo negro que vive no Brasil. Mas, embora a duas obras tratem da cultura 

negra, o aprofundamento da análise de conteúdo revela maneiras diferentes de tratar da 

temática da cultura negra. 

As Panquecas de Mama Panya embora apresente a riqueza cultural do povo negro que 

vive na república do Quênia, retratando seus costumes, vivências, sua musicalidade e sua 

língua, não coloca em pauta a denúncia do apagamento da raça sofrido pelo povo negro ao ser 

colonizado pelos europeus. Por outro lado, essa denúncia acontece em muitas dos versos 

narrativos da história retratada na obra O Herói de Damião em a descoberta da capoeira, já a 

partir da não identificação do menino Damião com os heróis até então conhecidos por ele. 

Heróis construídos a partir da visão eurocêntrica, hegemônica e dominante, que se instaurou 

pelo apagamento de outras culturas, dentre elas da cultura negra. 

Além da não identificação de Damião com os heróis conhecidos, a obra faz uma 

denúncia sobre o apagamento da cor através da recusa da personagem em desbotar-se para se 

assemelhar aos heróis de características europeizadas: 

 

Um dia foi brincar de herói, 

Pôs capa, cinto e chuteira, 

Mas ficou contrariado, 

Não gostou da brincadeira. 

  

Ficou igualzinho ao herói, 

Forte, valente, arrojado, 

Mas de cor diferente, 

Pois não tinha desbotado. (LOTITO, 2006, p.1). 
  

E foi descalço, jogando capoeira, revivendo as origens da cultura negra, que Damião 

compreendeu-se herói a partir da oportunidade de conviver com suas raízes culturais. 

As compreensões analíticas permitidas pela análise de conteúdo das obras reforçam a 

importância do trabalho com a literatura negra na escola, no intuito de garantir a 

integralização dessa temática ao currículo e garantindo a efetivação da legislação educacional 

que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na 

Educação Básica. Trabalhar de maneira efetiva e continuada essa literatura é contribuir com a 

inclusão e com a convivência democrática da diversidade cultural e racial, sobretudo com a 
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transformação ideológica das estruturas dominantes e opressoras que contribuem com a 

manutenção da desigualdade. (WALSH, 2009). 

  

CONCLUSÕES 

A análise de conteúdo de duas obras de literatura negra infanto-juvenil, abrigadas em 

escolas públicas de Angicos-RN, revela a importância da abordagem dessa literatura para o 

desenvolvimento e discussão crítica de temas relacionados à negritude no contexto escolar, 

assim como contribui para a continuidade do reconhecimento da luta do povo negro por 

direitos historicamente negados e, consequentemente, pela igualdade racial. 

O trabalho contínuo e planejado com essas obras na escola é de fundamental 

importância, uma vez que os questionamentos e reflexões despertados contribuirão para 

desmistificar o estereótipo de raça e valores culturais eurocêntricos enraizados no país. 

Sobretudo, para a garantia da integralização curricular dessa temática ao currículo da 

Educação Básica.  

 

REFERÊNCIAS 
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MACHISMO E ESPORTES: REFLEXÕES E PROBLEMATIZAÇÕES EM AULAS 

DE LÍNGUA INGLESA  

          
Maryana Josina Tavares da Rocha1;  

Douglas Henrique Bezerra Santos2;  
 

RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo refletir e problematizar os machismos vivenciados pelas 

estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas – IFAL. 

Trazemos aqui um recorte acerca do sexismo em práticas esportivas na instituição e em 

outros âmbitos desportivos. A pesquisa está situada na área da Linguística Aplicada (MOITA 

LOPES, 2009); tem como base teórica as teorias feministas (CONNELL; PEARSE, 2015; 

HOOKS, 2017; 2018). Trata-se de um trabalho de natureza qualitativa (BORTONI-

RICARDO, 2008), que tem como método a pesquisa-ação (BURNS, 2009). A pesquisa se 

deu por meio de um curso optativo e remoto de Língua Inglesa, no ano de 2020. As/os 

participantes do estudo foram as/os estudantes voluntárias/os do IFAL, campus Santana do 

Ipanema.  Os resultados demonstram que a escola não está isenta de perpetuar situações 

preconceituosas. Todavia, docentes engajadas/os em ações de equidade de gênero 

contribuem de forma significativa para a inclusão nos esportes.  

 

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem de Línguas. Ensino Remoto. Inclusão. Machismo 

nos esportes.  

 

ABSTRACT 

The present study aims to reflect and problematize the sexism experienced by students at the 

Federal Institute of Education, Science and Technology of Alagoas - IFAL. We bring here a 

clipping about sexism in sports practices in the institution and in other sports areas. The 

research is located in the area of Applied Linguistics (MOITA LOPES, 2009); is 

theoretically based on feminist theories (CONNELL; PEARSE, 2015; HOOKS, 2017; 

2018). This work has qualitative nature (BORTONI-RICARDO, 2008), the method is an 

action research (BURNS, 2009). The research took place through an optional and remote 

English language course in 2020. The participants were volunteer students from IFAL, 

campus Santana do Ipanema. The results show that the school is not exempt from 

perpetuating prejudiced situations. However, teachers engaged in gender equity actions 

contribute significantly to inclusion in sports. 

 

                                                           
1 Mestra em Linguística pela Universidade Federal de Alagoas – UFAL. Graduada em Letras Inglês pela 

Universidade Estadual de Alagoas. Professora do Instituto Federal de Alagoas (campus São Miguel). Orcid: 

0000-0001-9597-5908. E-mail: maryana.tavares@ifal.edu.br 
2 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) na Universidade Federal de Alagoas 

(UFAL) e membro do Laboratório de Cineantropometria, Atividade Física e Promoção da Saúde 

(LACAPS/UFAL). Orcid: 0000-0002-5131-868X. E-mail: douglashenrique2102@hotmail.com. 
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Keywords: Language Teaching and Learning. Remote Teaching. Inclusion. Sexism in 

sports. 

 

INTRODUÇÃO 

Sabe-se que ações e pensamentos machistas são recorrentes em nossa sociedade. 

Apesar de todas as conquistas dos movimentos feministas (MCCANN et al., 2019), ainda 

presenciamos muitas desigualdades e violências fomentadas pela cultura patriarcal, tais 

como, feminicídios, violência doméstica, estereótipos de gênero, divisão sexual do trabalho, 

bem como a inferiorização e invisibilização no esportes, dentre outras (CONNELL; 

PEARSE, 2015). 

Diante das inúmeras desigualdades sociais vividas por mulheres, organizamos para 

as/os nossas/os alunas/os do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 

– IFAL, campus Santana do Ipanema, um curso feminista de Língua Inglesa. O objetivo do 

curso era desenvolver o ensino/aprendizagem da Língua Inglesa e concomitantemente 

problematizar o machismo em nossa sociedade, fazendo uma relação do local com o global. 

Neste trabalho, trazemos um recorte sobre os machismos vivenciados pelas 

estudantes participantes do estudo em práticas esportivas e em aulas de Educação Física. 

Discorremos acerca da Linguística Aplicada e situamos a perspectiva feminista que nos 

embasamos; posteriormente, explanamos sobre os aspectos metodológicos do trabalho; em 

seguida trazemos as interpretações dos dados, e, por fim, fazemos nossas considerações 

finais.   

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Compreende-se que a Linguística Aplicada é uma ciência social interdisciplinar ou 

fazendo uso das palavras de Moita Lopes (2006), trata-se de uma ciência indisciplinar. O 

autor explica,  

Visão de LA que é indisciplinar tanto no sentido mais óbvio de que é 

antidisciplinar quanto no sentido mais complexo de almejar atravessar 

/violar fronteiras ou de tentar “pensar nos limites” ou “para além dos 

limites (MOITA LOPES, 2009a, p. 34). 
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 Nesse sentido, para Pennycook (2006) a Linguística Aplicada é transdisciplinar. A 

transdisciplinaridade para o autor deve-se ao fato de as áreas do conhecimento não serem estáticas. 

Mas sim, fluídas, em movimento e mudança.  

 Outrossim, conforme Monte Mór (2013) a adjetivação de transdisciplinar é benéfica pois 

além de indicar a criticidade da Linguística Aplicada, demonstra uma ideia de movimento constante. 

Nas palavras da autora,   

As vantagens dessa adjetivação: ela ganha a ideia de movimento, 

adicionando a noção espacial ao que antes se restringia a tempo, 

expandindo-se de paradigmas teóricos voltados à convergência para 

conjuntos diversificados de teorias voltadas à pluralidade e que 

desconstroem regras, assim, transgredindo os limites anteriormente 

estabelecidos e abrindo-se para novas possibilidades” (MONTE MÓR, 

2013, p. 44). 

 Ademais, devemos salientar que a Linguística Aplicada não se trata de aplicação de teorias 

da Linguística (MOITA LOPES, 2009b). Essa ciência procura,  

respostas para as investigações que se ocupam de questões em que a 

linguagem tem um papel constitutivo nos saberes, nas configurações 

identitárias e nas relações – feministas, étnico-raciais, sociais - que 

formam, conformam, deformam, informam, transformam as realidades que 

construímos (KLEIMAN, 2013, p. 43). 

 Além disso, é importante salientar nossa compreensão acerca do feminismo. Entendemos o 

feminismo como “a luta e a proposta política de vida de qualquer mulher em qualquer lugar do 

mundo, em qualquer etapa da história, que tenha se rebelado contra o patriarcado que a oprime” 

(CARVAJAL, 2020, p. 195).   

 O feminismo deve ser entendido pela luta contra o sexismo e a opressão sexista (HOOKS, 

2019). Não se trata de um movimento de opressão aos homens. Pelo contrário, é um movimento de 

libertação das amarras do patriarcado.  

 Por fim, algumas demandas do movimento feminista são: o fim do sexismo, do racismo, da 

cultura do estupro, da violência contra a mulher, das desigualdades salariais, dos padrões opressores 

de beleza, da LGBTfobia, da invisibilização das produções femininas, dentre outras questões 

(HOLLANDA, 2018). 

METODOLOGIA  

Este estudo trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa. A pesquisa qualitativa 

“procura entender, interpretar fenômenos sociais inseridos em um contexto” (BORTONI-
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RICARDO, 2008, p. 34). Já o método utilizado foi a pesquisa-ação (THIOLLENT, 2011). 

A pesquisa-ação tem por objetivo principal investigar um contexto local a fim de propiciar 

ações que tragam melhorias para o contexto pesquisado (BURNS, 2009).  

Isso posto, a pesquisa aqui apresentada foi realizada em 2020, de modo remoto e por 

intermédio de um curso optativo de Língua Inglesa. As aulas do curso tiveram as seguintes 

temáticas: violência doméstica; estereótipos de gênero; mercado de trabalho e trabalho 

doméstico; desigualdade salarial; empregadas domésticas; mulheres nos esportes; 

objetificação feminina; consentimento; feminismo.  

As/os participantes do estudo foram as/os estudantes voluntárias/os do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas - IFAL, campus Santana do Ipanema. 

Ao total participaram da pesquisa 45 estudantes, sendo 33 alunas e 12 alunos.  

Em 2020, as/os alunas/os estavam matriculadas nos segundos, terceiros e quartos 

anos do ensino médio técnico integrado dos cursos de administração, agropecuária e 

eletroeletrônica. 

Os dados foram coletados por meio das gravações em vídeo das aulas síncronas3 e, 

posteriormente, foi realizado as transcrições de todas as aulas; das produções linguístico-

discursivas das/os estudantes por meio do google sala de aula; dos diários da 

professora/pesquisadora; e das interações por meio de mensagens em um grupo de 

WhatsApp. 

Por fim, no que se refere as questões éticas, faz-se necessário salientar que o estudo 

foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Alagoas (CEP/UFAL) em 2019. O número do parecer é 3.748.972, número do CAAE é 

23559019.1.0000.5013. 

INTERPRETAÇÕES DOS DADOS 

Nesta seção, trazemos dados provenientes das discussões acerca das mulheres no 

campo do desporto. Essa aula teve por objetivo: identificar quais machismos são vivenciados 

                                                           
3 As aulas aconteceram por meio da plataforma google meet. Constando ao total 2 horas de aula síncrona por 

semana. 
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pelas estudantes em práticas desportivas; refletir sobre o machismo nos esportes; discutir 

sobre a invisibilidade das atletas; problematizar o machismo no desporto.  

Além disso, os materiais utilizados em aula foram os vídeos, tais como, Invisible 

players4, When I play5,  O que significa: fazer as coisas Tipo Menina?6; bem como a leitura 

e compreensão textual, aprendizagem de vocabulário e discussão dos textos: Serena 

Williams is calling out sexism in tennis. Here's why7 e Women and sport: the prejudice 

against Rugby athletes in the city of Maringa PR8 

Posteriormente a aula síncrona, as/os estudantes responderam a um questionário 

aberto com perguntas sobre suas vivencias no mundo esportivo. Assim, indagamos se as/os 

alunas/os já haviam9 se sentido discriminadas/os em aulas de educação física no Instituto 

Federal de Alagoas. Vejamos algumas respostas10 das participantes:  

1.Yes, I have. When I took physical education classes at IFAL I always felt 

discriminated. Although the coach never had said something directly to me 

I felt like he thought we girls did not play as well as the boys, besides that, 

he looked to us in a different way, I never liked his classes, I did not feel 

comfort (Diana);  

2.Yes! Especially when we girls wanted to play football, he said it would 

be a disaster (Natasha); 

3.Yes, I wanted to play sports but they just said that I had to go to dance 

class in the physical education class11 (Carol); (sic); (Dados da pesquisa, 

2021).   

 

                                                           
4 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XoZrZ7qPqio&t=4s. Acesso em 01 de maio de 2022. 
5 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_eXE1ka4HJs&t=5s. Acesso em 01 de maio de 2022. 
6 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mOdALoB7Q-0&t=3s. Acesso em 01 de maio de 2022. 
7 Disponível em:https://edition.cnn.com/2018/09/09/us/serena-williams-sexism-tennis-controversy/index.html 

. Acesso em 01 de maio de 2022.  
8Disponível em: 

 https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/2175-8042.2017v29n50p17/33989 . Acesso 

em 01 de maio de 2022. 
9 A pergunta foi realizada em Língua Inglesa: Have you ever felt discriminated in physical education classes 

at IFAL? (If yes) What happened?). 
10 Todas as traduções realizadas neste trabalho são de responsabilidade das/os autoras/es do manuscrito. 
11 Tradução: Sim, eu já. Quando fiz as aulas de educação física no IFAL sempre me senti discriminada. Embora 

o treinador nunca tivesse falado algo diretamente para mim, eu senti que ele achava que nós meninas não 

jogamos tão bem quanto os meninos, além disso, ele nos olhava de uma maneira diferente, eu nunca gostei de 

suas aulas, não me senti confortável (Diana). Sim! Especialmente quando nós meninas queríamos jogar futebol, 

ele disse que seria um desastre (Natasha). Sim, eu queria praticar esportes, mas eles apenas disseram que eu 

tinha que ir para a aula de dança na aula de educação física (Carol). 
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No relato de Diana12, Natasha e Carol, percebemos que o machismo também se faz 

presente no ambiente escolar e nas práticas esportivas. Por meio da narrativa das estudantes, 

notamos que os estereótipos de gênero (CONNELL; PEARSE, 2015) categorizam e 

padronizam atividades, ações e até mesmo os esportes apropriados para cada gênero.  

Assim, vale salientar também que no início desta pesquisa foi indagado quais ações 

as alunas sentiam que não poderiam realizar por serem mulheres, o esporte foi um dos pontos 

citados. Vejamos algumas respostas: 

I can't like MMA fights because it's a violent sport and girls have to be 

delicate (Adriana); I can't play football (Daniela); I can't play ball, but 

boys can (Dora); I can’t play football, because it is considered a men’s 

Sport (Helena); I cannot join a football team because it is only for boys 

(Susana); I can’t play “men's sports” without judgments13 (Rose); (sic); 

(grifo nosso); (ROCHA, 2021, p. 117). 

Então, percebemos por intermédio das respostas de Adriana, Daniela, Dora, Helena, 

Susana e Rose, que há uma divisão de quais esportes são apropriados para as mulheres e para 

os homens. Em outros termos, esportes tais como, artes maciais, futebol ou qualquer outro 

em que haja uma ampla participação de homens, não são espaços permitidos para as 

mulheres.  

Nesse sentido, é importante refletir que o Brasil é compreendido como um dos países 

mais notáveis no futebol. Todavia, o futebol do Brasil é para quem? Nas respostas das 

estudantes citadas é notório que elas não são incentivadas a praticarem tal modalidade.   

Um outro ponto que merece ser destacado trata-se do assédio em práticas esportivas. 

Diana, por exemplo, parece demonstrar um certo constrangimento com os olhares do 

professor/treinador. Vale ressaltar que o assédio sexual não precisa se dar por meio de 

contato físico. Essa atitude pode ser explícita ou discreta, falada ou apenas insinuada, escrita 

ou explicitada em gestos” (BRASIL, 2018, p. 15).  

                                                           
12 Todos os nomes foram modificados a fim de preservar a identidade das/os participantes da pesquisa. 
13 Tradução: Não posso gostar de lutas de MMA porque é um esporte violento e as meninas têm que ser 

delicadas (Adriana); Não posso jogar futebol (Daniela); Eu não posso jogar bola, mas os meninos podem 

(Dora); Não posso jogar futebol porque é considerado um esporte masculino (Helena); Não posso entrar em 

um time de futebol porque é só para meninos (Susana); Não posso praticar “esportes masculinos” sem 

julgamentos (Rosa); 
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Por conseguinte, precisamos atentar para o fato de que no mundo desportivo, além 

de machismos, há também situações de assédio. Nesse âmbito, geralmente, o assédio tende 

a ser cometido por treinadores (BRASIL, 2018).  

Nesse contexto, também buscamos compreender se as estudantes já haviam 

vivenciado situações de assédio em outras práticas esportivas. Vejamos as respostas a seguir:  

Yes, I have. There was a time that our classes of physical education were 

given in another place than our school build and I lived near to this place, 

so I used to go to the class by myself (to go on foot) and someday I arrived 

at the gym and the coach said I was using an inappropriate clothing, he 

said I was dressed in a “flashy way”. I felt horrible in that time, I felt 

shame and I was not dressed in a flashy way, I was using gym clothing, a 

pant and a blouse with top, just it, nothing flashy. What does he think is 

use clothing in a flashy way? What is it correct and incorrect? Besides 

that, he never taught us girls to play soccer as the same way he usually 

taught the boys. Situations like that prove how man stills sexualize our 

bodies (Diana); 

 When I used go to gym that me and my sister went to the longer way just 

to don’t pass by men because they, it was so afraid, they followed us, it was 

terrible the sensation of go to gym! The feeling14 (Valquíria); (sic) (Dados 

da pesquisa, 2021). 

Nas narrativas de Diana e de Valquíria, constatamos alguns dos machismos 

cotidianos vivenciados por mulheres no mundo do desporto. Em ambas as situações citadas 

pelas estudantes, é possível notar a sexualização dos corpos femininos.  

Tais situações de assédio enquanto estão a caminho da academia ou enquanto 

praticam esportes são queixas recorrentes das mulheres. A pesquisa #DeixaElaTreinar15 feita 

com cerca de mil mulheres residentes de todos os estados do Brasil, demonstrou que 54% 

das participantes já escutaram, durante o trajeto para a academia, comentários que as fizerem 

                                                           
14 Tradução:  Sim, eu já. Teve uma época que nossas aulas de educação física eram dadas em outro lugar que 

não o prédio da nossa escola e eu morava perto desse lugar, então eu ia para a aula sozinha  (a pé) e um dia eu 

cheguei na academia (pressuponho que a aluna queria dizer ginásio ao invés de academia) e o treinador disse 

que eu estava usando uma roupa inadequada, ele disse que eu estava vestida de “jeito chamativo”. Eu me senti 

horrível naquela época, senti vergonha e não estava vestida de forma chamativa, estava usando roupa de 

ginástica, uma calça e uma blusa com top, só isso, nada chamativo. O que ele acha que é usar roupas de forma 

chamativa? O que é correto e incorreto? Além disso, ele nunca ensinou as meninas a jogar futebol como 

costumava ensinar aos meninos. Situações como essa comprovam como o homem ainda sexualiza nosso corpo 

(Diana); Quando eu ia pra academia, eu e minha irmã íamos pelo caminho mais longo só pra não passar por 

homens porque eles, tinhamos tanto medo, eles nos seguiam, era terrível a sensação de ir pra academia! O 

sentimento (Valquíria); (sic) (Dados da pesquisa, 2021). 
15 A Pesquisa foi realizada pela Smart fit em parceria com a Opinion Box.   

Disponível em:  https://www.opopular.com.br/noticias/ludovica/comportamento/confira-alguns-dados-da-

pesquisa-realizada-pela-smart-fit-de-opinion-box-1.2014087. Acesso em 30 de maio de 2022. 
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se sentir desconfortáveis; 50% das mulheres mudam o trajeto por medo de serem assediadas 

e/ou violentadas;  e, 61% delas já deixaram de usar uma determinada roupa por medo de 

serem assediadas. 

 Diante do exposto, compreendemos que as discussões sobre feminismo e equidade 

de gênero são de valia para a uma mudança social efetiva (HOOKS, 2017). A escola possui 

a função de atuar na formação de cidadãs/ãos críticas/os, reflexivas/os e livre de 

preconceitos. Logo, cabe as/os docentes de todas as disciplinas atentar que suas práticas 

pedagógicas não são neutras, elas podem corroborar a justiça social ou a perpetuação de 

preconceitos. 

 Nesse sentido, destacamos ainda a importância das/os profissionais da área esportiva 

refletirem acerca de suas próprias crenças sexistas. Por intermédio das narrativas das 

estudantes participantes desse estudo, compreendemos que tais concepções sexistas, muitas 

vezes, limitam e excluem as oportunidades das/os estudantes vivenciarem práticas esportivas 

diversas.  

 Por conseguinte, pode-se dizer que quando as/os docentes possuem concepções 

feministas e inclusivas, o incentivo a diversas práticas esportivas torna-se mais comum. 

Vejamos, o comentário de Diana sobre a prática pedagógica de outra docente de Educação 

Física do Instituto Federal de Alagoas,  

Things have been changed since a female coach arrived at IFAL. 
Unfortunately, I did not have the chance to take classes with her. We have 

at IFAL great athletes and the girls are incredible in soccer, the new coach 

has been very important to these girls, she encourages the girls to play 

and to participate at tournaments16 (sic); (grifo nosso); (ROCHA, 2021, 

p. 109). 

 Nesse sentido, ao refletirmos sobre as práticas pedagógicas das/os docentes de 

Educação Física citados pelas participantes do estudo, percebemos que a professora busca 

incentivar e valorizar coletivamente as estudantes da instituição. Pode-se se dizer que para 

essas estudantes, a professora se tornou uma agente incentivadora ao empoderamento 

feminino (BERTH, 2019).  

                                                           
16 Tradução: As coisas mudaram desde que uma treinadora chegou ao IFAL. Infelizmente não tive a 

oportunidade de ter aulas com ela. Temos no IFAL grandes atletas e as meninas são incríveis no futebol, a nova 

treinadora tem sido muito importante para essas meninas, ela incentiva as meninas a jogar e participarem de 

torneios. 
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 Por fim, necessitamos de mais práticas que incentivem as estudantes a se 

autovalorizarem e a ocuparem espaços que para elas não eram permitidos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Neste estudo objetivamos por meio de um curso online de Língua Inglesa 

desenvolver uma educação linguística feminista, crítica e significativa. Buscamos refletir e 

problematizar os machismos vivenciados pelas estudantes do Instituto Federal de Alagoas. 

As/os participantes do estudo, além de aprenderem a Língua Inglesa, refletiram e discutiram 

sobre uma temática relevante para elas/es. Acreditamos que a educação linguística deve ser 

voltada para as realidades das/os estudantes, para que elas/es participem ativamente, possam 

indagar, refletir e transformar seus próprios contextos sociais (HOOKS, 2017).  

Ademais, diante das narrativas das/os estudantes e da interpretação dos dados 

coletados, identificamos que a escola não se trata de um espaço neutro e isento de perpetuar 

ações sexistas. De modo que, as concepções machistas das/os docentes interferem e 

influenciam diretamente em suas práticas pedagógicas.  

 No caso das aulas de educação física, mais especificamente, notamos que ainda 

existem inúmeras crenças que fomentam a exclusão no âmbito esportivo. Em outros termos, 

parece haver uma preconcepção sobre quais esportes são adequados para as mulheres e quais 

são adequados para os homens. Assim, o próprio contexto escolar, limita e exclui a ampla 

participação das estudantes nos esportes. 

 Então, percebemos que as estudantes vivenciam inúmeras situações sexistas, tais 

como, a inferiorização e descrença em suas habilidades esportivas, a exclusão em 

determinadas modalidades, assédios, objetificação feminina, dentre outras. Para uma 

continuidade do presente trabalho, recomenda-se que a temática possa ser estudada em 

outros cursos e também no nível superior para um maior entendimento e compreensão do 

tema abordado. 

 Logo, compreendemos a necessidade de todas/os as/os docentes refletirem sobre suas 

crenças, e, por conseguinte, sobre suas práticas pedagógicas. Afinal, a escola deve ser um 

espaço de desenvolvimento das capacidades humanas, sociais e intelectuais das/os 

estudantes. Portanto, esperamos que este trabalho possa, de alguma forma, contribuir para 

tais reflexões e mudanças sociais. 
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O ESTADO DA ARTE DA DIVERSIDADE SEXUAL NO CONTEXTO DA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL 

          
Rayane Lourenço de Oliveira1;  

Edna Oliveira da Paz2;  

Andrezza Maria Batista do Nascimento Tavares 3 

 
 

RESUMO 

O artigo tem como objetivo principal a análise da produção acadêmica de artigos por meio 

do estado da arte acerca da diversidade sexual na perspectiva da educação profissional e 

tecnológica no Brasil, através de um levantamento de artigos publicados e disponibilizados 

nos repositórios institucionais de bases de dados: Scielo e Memoria IFRN. Tratou-se de uma 

pesquisa bibliográfica. A coleta de dados realizou-se através da busca avançada no Diretório 

de Revistas Scielo e no Repositório institucional do IFRN. Percebe-se com a análise dos 

resultados obtidos, que a temática referente à sexualidade na perspectiva da educação 

profissional do Brasil ainda possui lacunas bastante significativas entre os estudos pulicados. 

É imprescindível que mais publicações acerca da temática sejam produzidas no viés da 

educação profissional, promovendo a formação humana integral dos estudantes.  

  

Palavras-chave: Educação profissional; diversidade sexual; formação humana integral.  

 

ABSTRACT 

The main objective of the article is to analyze the academic production of articles through 

the state of the art about sexual diversity in the perspective of professional and technological 

education in Brazil, through a survey of articles published and made available in the 

institutional repositories of databases: Scielo and IFRN Memory. It was a bibliographic 

research. Data collection was carried out through an advanced search in the Directory of 

Journals Scielo and in the Institutional Repository of the IFRN. It can be seen from the 

analysis of the results obtained that the theme related to sexuality in the perspective of 

professional education in Brazil still has very significant gaps between the published studies. 

It is essential that more publications on the subject are produced with a view to professional 

education, promoting the integral human development of students. 

Keywords: Professional education; sexual diversity; integral human formation 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, o cenário atual sobre as questões referentes à diversidade sexual é 

preocupante. Vários são os desmandos realizados pela conjuntura do governo federal e 

reafirmada por parte da população brasileira na tentativa de minimizar ou negar os direitos 

civis dos indivíduos pertencentes à comunidade LGBTQIA+, como por exemplo a 

divulgação ampla do termo “ideologia de gênero” na sociedade brasileira. Nessa perspectiva, 

“podemos perceber como são tratadas em nossa sociedade de forma desumana, subalterna e 

negativamente desigual as pessoas que apresentam alguma característica “não 

convencional”, como minorias étnicas, minorias sexuais, pessoas de baixo status econômico, 

dentre outros” (FEIJÓ; GOMES, 2018, p. 284). O Brasil possui um histórico de desigualdade 

sexual construído a partir de pensamentos machistas, homofóbicos e excludentes nos quais 

taxam a comunidade LGBTQIA+ como algo “anormal”, tendo a comunidade heterossexual 

como a sexualidade normal e padrão a ser seguida pela sociedade brasileira.  

As vidas de muitos indivíduos da comunidade LGBTQIA+ são ceifadas de forma 

brutal em todas as regiões do país. De acordo com o Observatório de Mortes Violentas de 

LGBTI+ no Brasil (2020), “em 2019, 329 LGBT+ (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais) tiveram morte violenta no Brasil, vítimas da homotransfobia: 297 homicídios 

(90,3%) e 32 suicídios (9,7%) ”. Ainda de acordo com o Observatório de Mortes Violentas 

de LGBTI+ no Brasil (2020), “a cada 26 horas um LGBT+ é assassinado ou se suicida vítima 

da LGBTfobia, o que confirma o Brasil como campeão mundial de crimes contra as minorias 

sexuais”. 

Combater essa desigualdade deve ser uma pauta discutida em todos os espaços da 

sociedade, inclusive nas instituições escolares brasileiras. No que constitui a educação 

brasileira, abordar assuntos referentes à diversidade sexual ainda se caracteriza em um 

grande tabu. Nas abordagens referentes à formação humana integral4, importantíssima na 

educação profissional, trabalhar as temáticas referentes a assuntos que envolvam as minorias 

da sociedade, ou seja, as pessoas que durante anos foram excluídas, tendo os seus direitos 

                                                           
4 A formação humana integral, com a produção e a difusão do conhecimento científico, tecnológico, artístico-

cultural e desportivo, tendo em vista as necessidades da sociedade; a inclusão social contemplando as condições 

físicas, intelectuais, socioeconômicas, respeitando-se a heterogeneidade dos sujeitos; a integração da educação 

profissional com a educação básica (PPP-IFRN, 2012, p. 07). 
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negados, é um grande passo para o enfrentamento das barreiras impostas pelo preconceito 

na sociedade brasileira, a fim de formar indivíduos condizentes em conviver em sociedade.  

Este artigo tem como objetivo geral a análise da produção acadêmica de artigos por 

meio do estado da arte acerca da diversidade sexual na perspectiva da educação profissional 

e tecnológica no Brasil, através de um levantamento de artigos publicados e disponibilizados 

nos repositórios institucionais de bases de dados: Scielo e Memoria IFRN. A escolha dos 

repositórios se deu justamente pela concepção de cada um, a fim de perceber a produção a 

nível de várias instituições, buscando-se a produção mais geral do país entre 2015 a 2020, e 

no que se produz acerca da temática especificamente na instituição IFRN, além disso, foram 

analisados documentos que regem a educação básica, os PCN’s e a BNCC. O estudo Tratou-

se de uma pesquisa bibliográfica, foi fundamentado em teóricos que discutem a temática da 

diversidade sexual e sexualidade, a exemplo de Pino (2017); Foucault (1988); Louro (2018), 

além de autores que trazem a abordagem da educação profissional e formação integral 

humana, como Frigotto (2008); Moura (2017); Ramos (2008); Dias e Freire (2002). 

O artigo se desenvolve a partir de tópicos referentes à conceituação e diferentes 

abordagens da sexualidade, além disso, pontuamos a necessidade de inserir ações práticas 

referentes à diversidade sexual dentro do contexto da educação profissional na educação 

básica brasileira. A partir disso são apresentados os resultados identificados nos repositórios 

pesquisados sobre os quais tecemos reflexões e análise. 

 

DIVERSIDADE SEXUAL: CONCEITUAÇÃO E ABORDAGENS  

A diversidade se constitui em um termo bastante amplo, com diversas significações 

que formam os indivíduos em seres plurais e diversos. Por muito tempo a sociedade tinha o 

conceito de heteronormatividade como fonte única para caracterizar a sexualidade dos 

indivíduos nela presente. A discriminação pautada a partir desse princípio proporcionou 

formas de exclusão bastantes significativas. Os indivíduos que “fugiam” do padrão 

heteronormativo imposto pela sociedade mundial eram discriminados em todas as suas 

dimensões, para contextualizar esse movimento, Reis (2018, p. 52) reflete que por volta dos 

anos de “1893 - médicos que acreditavam que a homossexualidade era uma moléstia física 

ou psíquica tentam “curá-la” com choques elétricos, lobotomias, injeções hormonais e até 

mesmo castração”.  
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A diversidade vai além dos conceitos referentes à sexualidade. A sociedade é 

constituída por indivíduos diversos, plurais, em que cada um possui as suas próprias 

características físicas, sociais, culturais e psíquicas. O livro “Diversidade – Avanço 

Conceitual para a Educação Profissional e o Trabalho – Ensaios e Reflexões” das autoras 

Dias e Freire (2002), exemplifica o quanto a conceituação de diversidade perpassa por vários 

caminhos que estão diretamente ligados ao contexto social, histórico e cultural em que cada 

indivíduo se constitui. As relações interpessoais estabelecidas dentro de cada contexto social 

influenciam diretamente em nossas individualidades. Nessa perspectiva e entendendo que o 

conceito de diversidade é bastante amplo, percebemos que a diversidade pode ser explorada 

nos seguintes vieses: diversidade de gênero; de raça, cor e etnia; de deficiências; de idade; 

de sexualidade; ligadas a doenças, tais como por exemplo, a AIDS.  

Ao longo do trabalho, iremos abordar aspectos referentes à conceituação e às 

diferentes abordagens das questões referentes à sexualidade e a sua diversidade. As 

abordagens referentes à sexualidade não podem ser descritas no ser mulher ou homem, 

baseando-se apenas em características físicas. A sexualidade é uma construção social, 

pautada em diversos fatores que estão diretamente ligadas às relações sociais existentes em 

cada contexto. É preciso reconhecer a sexualidade enquanto questão social e política que, de 

acordo com Louro (2018, p. 11), é “construída ao longo de toda a vida, de muitos modos, 

por todos os sujeitos”.  

Com base nos pensamentos de Foucault (1988, p. 100), “a sexualidade é o nome que 

se pode dar a um dispositivo histórico”. Nessa perspectiva, deveríamos compreender a 

sexualidade como algo que é construída dentro dos contextos sociais, políticos, culturais e 

econômicos existentes em cada sociedade 

Na tentativa de ampliar os saberes das questões relacionadas à diversidade sexual, 

uma estratégia com grande potencial é a inserção da temática dentro das instituições 

escolares, o desenvolvimento dos assuntos referentes à educação sexual e sexualidade dentro 

dos espaços escolares teve início no século XX, porém, tendo foco em ações de controle 

epidemiológico. Tendo seus discursos constituídos a partir de pressupostos da moralidade 

religiosa e enfatizados por meio de um viés higiênico voltado para a saúde pública 

(FIGUEIRÓ, 2010; SFAIR; BITTAR; LOPES, 2015). Com o passar dos anos e com o 

avanço das discussões relacionadas à temática, a sexualidade dentro das escolas se tornou 

uma importante estratégia para o combate à exclusão das minorias sociais e à LGBTfobia. 
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Reforçado por Bortoletto (2019, p. 6) “a homofobia tem consequências sociais, psicológicas 

e físicas que acrescentam na construção da identidade pessoal de cada indivíduo que a 

comete e de quem é vítima dela”. É um dever do espaço escolar a mediação de 

conhecimentos referentes à diversidade sexual.  

 

DIVERSIDADE SEXUAL E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: FORMAÇÃO 

HUMANA INTEGRAL DO INDIVÍDUO 

A educação deve ser um espaço democrático e de pluralidade de indivíduos. Dentro 

da perspectiva da educação profissional no Brasil, que possui como um dos objetivos 

centrais a formação integral do indivíduo, as questões de gênero e de diversidade sexual são 

de extrema importância na promoção de uma educação de qualidade para os estudantes e as 

estudantes do país.  

Por muito tempo a educação profissional no Brasil foi vista através de uma 

perspectiva assistencialista, promovendo indivíduos aptos para ingressarem no mercado de 

trabalho impulsionando ainda mais o capitalismo no país. A educação brasileira era dividida 

em classes sociais, ou seja, uma educação era fornecida para a classe de baixa renda 

financeira (sendo essa voltada para a apreensão de técnicas) e uma educação voltada para a 

classe alta (construindo inúmeras relações através da educação). Corroborando com este 

pensamento, Moura (2007, p. 6) afirma: 

 

A educação profissional no Brasil tem, portanto, a sua origem dentro de uma 

perspectiva assistencialista com o objetivo de “amparar os órfãos e os demais 

desvalidos da sorte”, ou seja, de atender àqueles que não tinham condições sociais 

satisfatórias, para que não continuassem a praticar ações que estavam na contra-

ordem dos bons costumes. 
 

Frente a esta divisão de classes sociais, a educação assistencialista no Brasil voltada 

para a classe trabalhadora surgia como uma tentativa de silenciar a falta de políticas públicas 

educacionais empregadas para todos os indivíduos, sem diferenciação de classe econômica 

e social. Ainda de acordo com Moura (2007, p. 5): 

 

Nesse sentido, até o século XIX não há registros de iniciativas sistemáticas que 

hoje possam ser caracterizadas como pertencentes ao campo da educação 

profissional. O que existia até então era a educação propedêutica para as elites, 

voltada para a formação de futuros dirigentes. Assim sendo, a educação cumpria 

a função de contribuir para a reprodução das classes sociais já que aos filhos das 
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elites estava assegurada essa escola das ciências, das letras e das artes e aos demais 

lhes era negado o acesso. 

  

Na tentativa de formar trabalhadores, dotados de técnicas profissionais, a educação 

profissional por muito tempo esteve baseada na aprendizagem de técnicas pertencentes ao 

mercado de trabalho, potencializando ainda mais o sistema capitalista empregado na 

sociedade. Diante das discussões voltadas para a efetivação de uma educação pública, 

gratuita e de qualidade, a educação profissional no país com base na formação na formação 

integral do indivíduo busca romper a dualidade estrutural e social existente no país. 

Na perspectiva da formação humana integral, ou formação omnilateral do indivíduo, 

abordar temáticas pertinentes ao desenvolvimento do indivíduo em suas diferentes 

dimensões se constitui enquanto um importante percurso da educação profissional e 

tecnológica do Brasil. Para Ciavatta (2005, p. 2),  

 

A formação integrada sugere tornar íntegro, inteiro, o ser humano dividido pela 

divisão social do trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir ou 

planejar. Trata-se de superar a redução da preparação para o trabalho ao seu 

aspecto operacional, simplificado, escoimado dos conhecimentos que estão na sua 

gênese científico tecnológica e na sua apropriação histórico-social. Como 

formação humana, o que se busca é garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto 

trabalhador o direito a uma formação completa para a leitura do mundo e para a 

atuação como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente à sua 

sociedade política. Formação que, neste sentido, supõe a compreensão das 

relações sociais subjacentes a todos os fenômenos. 

 

A formação integral do indivíduo em todos os seus aspectos constituintes se torna 

uma estratégia fundamental no processo de ensino e aprendizagem, e na superação de tantos 

preconceitos instalados na sociedade. 

Na perspectiva de ensino e de uma educação integradora, abordar as temáticas 

referentes aos grupos sociais, que são muitas vezes excluídos dentro dos diferentes espaços 

da sociedade, é um caminho importante na busca pela superação dos preconceitos que estão 

presentes na sociedade desde muito tempo.  

Atualmente, os espaços escolares se constituem em setores mais diversificados, com 

características plurais, porém, ainda precisamos demonstrar a importância dos assuntos 

referentes a diversidade sexual e de gênero no Brasil. Colaborando com este pensamento, 

Pino (2017 p. 22) nos diz que “a educação emancipatória, portanto, vinculada às lutas 

sociais, pode contribuir na formação de consciências críticas”. Alguns documentos que 
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regem a educação básica no país promovem a discussão de temas sociais que são pertinentes 

à sociedade como um todo. 

Para Frigotto (2017, p. 31) “o Escola sem Partido avança num território que 

historicamente desembocou na insanidade da intolerância e da eliminação dos seres humanos 

sob o nazismo, o fascismo e similares. Uma proposta que é absurda e letal pelo que manifesta 

e pelo que esconde”. Na abordagem da direita conservadora do Brasil, a educação básica 

brasileira precisa estar pautada na moralidade das ações, priorizando a educação que a 

família propõe ao indivíduo.  

Infelizmente, a falta de diálogo dentro das instituições escolares tem sido somada ao 

número de indivíduos da comunidade LGBTQIA+ que sofrem diariamente com a exclusão 

e preconceitos instalados em todos os setores da sociedade, desde a família até o local de 

trabalho. Para Calixto e França (2016, p. 2) “a escola como agente educacional é influenciada 

pelos mais diversos valores sociais e religiosos e, por vezes, reproduz a heteronormatividade, 

trazendo o discurso segregador institucionalizado, mesmo que implicitamente, para dentro 

da sala de aula”. Essa diferenciação promovida dentro da escola perpassa os seus muros 

físicos, formando cidadãos que não respeitam a diversidade existente na sociedade, 

tornando-se indivíduos LGBTfóbicos.  

 

CAMINHOS METODOLÓGICOS E REFLEXÕES ACERCA DA PRODUÇÃO 

ACADÊMICA 

Os caminhos metodológicos aplicados a este artigo se constituíram a partir de uma 

pesquisa bibliográfica. Toda pesquisa se caracteriza inicialmente enquanto bibliográfica, na 

qual implica no levantamento de fontes, dados e autores para dar continuidade ao objeto de 

estudo. O estado da arte é uma pesquisa de caráter bibliográfico. Ao falarmos sobre o estado 

da arte, essa pesquisa não precisa ser iniciada do zero. É preciso procurar outras fontes que 

trabalhem com a temática, sejam iguais ou semelhantes para complementar a pesquisa a qual 

se pretende realizar. O objetivo de procurar tais fontes é o aumento dos esforços na 

descoberta de conceitos e juízos de valores já manifestados (LAKATOS, 1991). 

Este estudo foi fundamentado em teóricos que discutem a temática da diversidade 

sexual e sexualidade, como Pino (2017); Foucault (1988); Louro (2018) além de autores que 

trazem a abordagem da educação profissional e formação humana integral, como Frigotto 

(2008); Moura (2017); Ramos (2008); Dias e Freire (2002). Diante disso, este artigo foi 
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produzido a partir de um estado da arte acerca dos artigos publicados envolvendo a 

diversidade sexual na perspectiva da educação profissional e tecnológica no Brasil. 

Para a coleta de dados foram utilizados para a pesquisa: o repositórios institucionais 

do IFRN e o Diretório de Revistas Scielo (The Scientific Electronic Library Online). Além 

disso, para filtrar ainda mais os resultados da pesquisa, utilizamos o recorte temporal (2015 

a 2021) optamos por este recorte devido as discussões referentes a luta por direitos iguais 

entre os gêneros ter aflorado ainda mais no Brasil, e pela criminalização da LGBTfobia ter 

sido retomada e aprovada em 2019 pelo STF (Supremo Tribunal Federal), sendo assim, nos 

questionamos: as produções acadêmicas frente a este avanço legislativo e de sensibilização 

social foram promovidas na sociedade brasileira? Ao longo do trabalho, iremos discutir os 

resultados obtidos a partir do estado da arte. 

Diante das análises das publicações referentes à diversidade sexual no contexto da 

educação profissional e tecnológica, percebemos que o acervo bibliográfico dos repositórios 

institucionais ainda possui um número reduzido de artigos acadêmicos abordando a temática 

da diversidade sexual ou sexualidade. Fato este, que pode ter relação direta com os diversos 

tipos de preconceitos enfrentados pela comunidade LGBTQIA+ nos diferentes espaços da 

sociedade. 

Com base na busca e análise das fontes dos bancos de dados mencionados 

anteriormente, os descritores citados foram importantes para delimitarmos o objeto de estudo 

desta pesquisa. Os descritores utilizados na busca das fontes foram: educação profissional; 

e diversidade sexual. A partir da análise das pesquisas realizadas, elencamos alguns dados 

que são de grande importância para a discussão da temática aqui exposta. Na tabela 1 a 

seguir, apresentamos os resultados obtidos a partir da busca pelos descritores citados ao 

longo do trabalho com base no repositório Memoria do IFRN. 

Tabela 1 – Descrição das produções analisadas no repositório Memoria IFRN. 

Local e ano  

de publicação 
Autoria Título Descritores 

Tipo de 

trabalho 

MEMORIA 

IFRN/2015 

SOUZA, Luiz 

Aparecido 

Alves de; 

REGO, Joelma 

Xavier do. 

O conceito de diversidade para 

a pedagogia histórico-crítica: 

elementos para pensar a 

formação de professores 

Educação 

Profissional; 

Diversidde 

sexual. 

Artigo 

Fonte: elaborada pelas autoras (2021). 

 

623



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

 

 

  [9]      

 

OLIVEIRA, PAZ e TAVARES (2022) 

 

No repositório Memoria do IFRN ao buscarmos os artigos com base nos descritores 

mencionados, foi encontrado apenas 01 (um) artigo. A produção dos autores Souza; Rego 

(2015) traz, enquanto objetivo geral problematizar o debate do conceito da diversidade na 

educação profissional e tecnológica na perspectiva da pedagogia histórico-crítica para a 

formação de professores. Nessa perspectiva, os autores dialogam com teóricos da área, além 

da análise das publicações impressas e digitais sobre a temática. 

Ao analisarmos a produção acadêmica na tentativa de percebermos a presença da 

diversidade sexual na escrita do trabalho, entendemos que o trabalho aborda de forma geral 

a temática da diversidade sexual, indicando que a sexualidade deve ser debatida dentro das 

perspectivas das teorias pedagógicas.  

Entendemos que a temática referente à diversidade sexual deve estar presente nos 

mais diversos espaços da sociedade, mas para que isso se efetive é preciso que as publicações 

deem importância para esse tema e que tragam de forma explícita assuntos que fazem parte 

dessa problemática social, que é a opressão as diferentes identidades sexuais. 

Corroborando com esse pensamento, Pino (2017, p. 56) comenta “entendemos que o 

conjunto das atividades educativas com horizonte para a emancipação humana pode 

contribuir no engajamento dos sujeitos nas lutas sociais que objetivam a construção de uma 

nova sociedade”. Quanto mais debatermos sobre a temática em questão nos espaços formais 

de ensino, mais cidadãos estarão lutando frente a tantas problemáticas. 

Com base nos descritores utilizados para a análise dos artigos publicados no 

repositório do Memoria do IFRN, percebemos que a produção acadêmica referente a esta 

temática ainda precisa ser desenvolvida na perspectiva da educação profissional e 

tecnológica. É dever de todos os cidadãos combater práticas homofóbicas nos diferentes 

espaços sociais.  

Ao analisarmos o portal Scielo, podemos identificar um total 0 (zero) de artigos com 

base nos descritores “educação profissional” e “diversidade sexual” e nos critérios 

estabelecidos para esta pesquisa. De acordo com isso, percebemos a lacuna existente entre o 

campo da educação profissional e a diversidade sexual na perspectiva da educação básica no 

Brasil. A fim de ampliarmos as discussões referentes ao portal da Scielo, com base no 

descritor “diversidade sexual”, realizamos uma análise a partir dos títulos dos artigos 

encontrados. Com base no descritor “diversidade sexual” e nos critérios estabelecidos, foram 

encontrados um total de 66 (sessenta e seis) artigos, ao analisarmos os títulos de cada artigo 
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percebemos que 13 (treze) abordavam a temática no que se refere ao contexto da educação 

brasileira em um sentido mais amplo, não dando ênfase à diversidade sexual no âmbito da 

educação profissional. 

A educação profissional e tecnológica, como já exposto anteriormente, tem em um 

dos seus princípios a formação humana integral do indivíduo, com base nos resultados 

encontrados a partir da busca dos artigos nos repositórios institucionais mencionados, 

percebemos que a temática envolvendo a diversidade sexual precisa ser melhor trabalhada e 

produzida dentro da perspectiva da educação profissional e tecnológica. 

Essa temática, quando associada aos espaços formais de ensino nos currículos 

escolares, pode fornecer estratégias significativas no processo de ensino e aprendizagem, 

mediando o conhecimento referente não apenas aos currículos, como também às diversas 

questões que são extremamente pontuais na sociedade. De acordo com Pino (2017, p. 61),  

 

A dinâmica das relações sociais e educacionais entre os integrantes da comunidade 

escolar nos faz considerar os espaços de educação formal como ambientes de 

reprodução de preconceitos e discriminações. Por outro lado, a realização de 

debates ou atividades que ampliem o tratamento das questões relativas à 

diversidade sexual, em uma perspectiva de defesa da dignidade da pessoa humana, 

pode fazer com que a escola também se configure como um importante lugar para 

desenvolver formas de combater atitudes preconceituosas.  

 

É de grande importância que a discussão das temáticas envolvendo a diversidade 

sexual, as questões de gênero, o combate à LGBTfobia estejam presentes nos espaços físicos 

e sociais das comunidades escolares, visto que o ambiente escolar é composto por uma 

multiplicidade de corpos dotados de afetividade, sexualidade, culturas e histórias. Ao 

mediarmos os conhecimentos referentes a estas temáticas, os alunos e as alunas poderão ser 

agentes sociais na luta contra toda forma de preconceito existente na sociedade. É notório 

que isso deve ser realizado desde os primeiros anos de vida, para que assim, os indivíduos 

respeitem todas as formas de viver.  

 

CONCLUSÕES 

Diante do que foi estudado acerca da temática proposta pelo artigo, percebemos que 

a temática da diversidade sexual no contexto da educação profissional nos repositórios 

pesquisados tem apresentado lacunas referentes a sua produção.  
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Trabalhar temáticas relevantes para a evolução do ser humano enquanto agente social 

de transformação do contexto onde convive é uma pauta proeminente na promoção da 

diversidade e inclusão de diferentes indivíduos. Por muito tempo os indivíduos pertencentes 

à comunidade LGBTQIA+ tiveram os seus direitos negados frente a uma sociedade 

opressora, patriarcal, pautada em ações preconceituosas e discriminatórias.  

Sendo assim, a revolução proposta é que tenhamos uma educação básica de 

qualidade, gratuita, laica, onde todos os indivíduos sejam respeitados e tenham os seus 

direitos assegurados. A formação humana integral do indivíduo em todas as suas dimensões 

são bases importantes nesse percurso. A educação brasileira precisa mais do que nunca 

formar cidadãos que respeitem todas as diferentes formas de indivíduos, para que assim, os 

indivíduos considerados “minorias sociais” tenham chances de estarem inseridos em todos 

os espaços da sociedade. 
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RESUMO 

Apesar de ainda ser um desafio, a inclusão de estudantes com deficiência auditiva tem 

apresentado muitos avanços após o reconhecimento da Libras como língua oficial e forma 

de comunicação e expressão da comunidade surda. Entretanto, a interação de pessoas surdas 

e os demais ainda é comprometida, uma vez que poucos indivíduos têm domínio do idioma, 

assim, existe a necessidade de se encontrar maneiras atrativas de ensinar Libras a ouvintes. 

O presente estudo teve como objetivo apresentar ações e reflexões proporcionadas pelo 

projeto de extensão “Ensino de Libras por meio de jogos: possibilidades para a inclusão de 

alunos surdos no Ensino Médio” a partir da elaboração e socialização de jogos para o ensino 

de Libras a estudantes ouvintes. Foram construídos, de maneira simples, diferentes tipos de 

jogos para ensinar assuntos distintos de Libras e, ao final, os materiais foram divulgados em 

uma live. Este estudo traz reflexões sobre a importância do uso de jogos no ensino de Libras 

como L2, potencializando a aprendizagem por meio da interação, motivação e engajamento 

dos alunos. Além disso, essa abordagem contribui para a eliminação do preconceito em 

relação às pessoas com surdez. 

 

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Libras como L2. Jogos educativos. 

 

ABSTRACT 

Despite still being a challenge, the inclusion of students with hearing impairment has 

presented many advances after the recognition of Libras as an official language and a form 

of communication and expression of the deaf community. However, the interaction of deaf 

people and others is still compromised, since few individuals have command of the language, 

thus, there is a need to find attractive ways to teach Libras to hearing people. The present 

study aimed to present actions and reflections provided by the extension project "Teaching 

Libras through games: possibilities for the inclusion of deaf students in high school" from 

the development and socialization of games for teaching Libras to listeners. Different types 

of games were built, in a simple way, to teach different subjects of Libras and, in the end, 

the materials were released in a live. This study brings reflections on the importance of using 

games in the teaching of Libras as L2, enhancing learning through interaction, motivation 

and student engagement. In addition, this approach contributes to the elimination of 

prejudice against people with deafness. 
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INTRODUÇÃO 

A inclusão é um movimento pautado na defesa de que todos os indivíduos, 

independentemente de suas condições físicas, sensoriais, mentais ou emocionais, devam ter 

os mesmos direitos e oportunidades. No contexto escolar, para que isso ocorra, pessoas com 

necessidades educacionais especiais (NEE) precisam transpor uma série de obstáculos, como 

barreiras físicas e preconceito, bem como lutar por uma acessibilidade para todos. Assim, a 

organização escolar precisa sofrer uma grande ruptura com as práticas discriminatórias e 

excludentes historicamente construídas (MANTOAN, 2003). 

Indivíduos que apresentam perda severa ou profunda da capacidade auditiva são 

chamados de surdos (GOMES, 2006) e, diante da ausência da audição, a comunicação com 

as pessoas e o meio externo pela via oral é comprometida. Dessa forma, muitas pessoas 

surdas utilizam a Língua Brasileira de Sinais – Libras – como principal meio de expressão e 

comunicação. A importância da Libras para as crianças surdas é bastante evidente, uma vez 

que a apropriação de uma língua permite o desenvolvimento cognitivo, bem como contribui 

para a autoestima e a construção da identidade e cultura surda (STROBEL, 2008). 

A Libras foi reconhecida como língua oficial do Brasil em 2002, com a promulgação 

da Lei nº 10.436/2002 (BRASIL, 2002), ganhando grande destaque a nível nacional. 

Todavia, a apropriação da língua pelos ouvintes ainda é muito restrita a familiares e amigos 

de pessoas surdas e intérpretes. Dessa maneira, a inclusão de surdos na sociedade é 

comprometida tendo em vista a dificuldade em se ter comunicação entre surdos e ouvintes 

nos espaços públicos, inclusive no meio escolar (VASCONCELOS et al., 2016). 

A Libras como segunda língua (L2), isto é, a língua de sinais aprendida por 

brasileiros ouvintes em seu próprio país após a aquisição da língua nativa, vem sendo 

estudada por diversos pesquisadores no Brasil. As dificuldades dos ouvintes em aprender e 

dominar a Libras envolvem a comparação da estrutura dessa língua com a da Língua 

Portuguesa pelos aprendizes, a tendência à memorização dos sinais, bem como a crença de 

que as línguas de sinais se constituem no uso do alfabeto manual (SOUSA; VIEIRA, 2018). 

O fato de a Libras ser uma língua visual-espacial e a Língua Portuguesa ser oral-auditiva 

revela diferenças gramaticais significativas, cada uma com suas características próprias e 

629



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

 

 

  [3]      

 

SANTOS, et al. (2022) 

que devem ser estudadas dentro do contexto de sua utilização. Essa diferença entre as duas 

línguas leva ouvintes a terem dificuldade para compreender e executar, por exemplo, certos 

marcadores não-manuais, sobretudo os que envolvem expressões faciais, como em frases 

interrogativas, o que resulta na mudança de significado das frases (SOUZA, 2008). Uma vez 

que a aprendizagem mecânica e descontextualizada da Libras pode levar a dificuldades para 

sua aquisição, é necessário que haja meios atrativos e dinâmicos para que a aprendizagem 

seja significativa. 

Nessa perspectiva, o uso de jogos para a aprendizagem da Libras tem se mostrado 

promissor, haja vista que os jogos escolares funcionam como instrumentos de interação entre 

os estudantes, sendo, portanto, uma estratégia motivadora e desafiadora, engajando, assim, 

os estudantes no processo educativo (REZENDE, 2020). Dessa maneira, os jogos no ensino 

de Libras têm favorecido a afetividade e a socialização de estudantes por meio da 

comunicação bilingue e da aprendizagem significativa (PAIVA et al., 2018). Nesse sentido, 

intervenções que visem trazer contribuições do ensino de Libras como L2 por meio de jogos 

em escolas que apresentem alunos surdos são fundamentais, sobretudo no tocante às 

possibilidades de quebra de barreiras de ordem comunicacional e atitudinal entre surdos e 

ouvintes para, consequentemente, promover a inclusão. 

O objetivo deste trabalho é apresentar ações e reflexões proporcionadas pelo projeto 

de extensão “Ensino de Libras por meio de jogos: possibilidades para a inclusão de alunos 

surdos no Ensino Médio” a partir da elaboração e socialização de jogos para o ensino de 

Libras a estudantes ouvintes. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Com um histórico marcado por lutas e conquistas, as pessoas com NEE adquiriram 

uma série de direitos na tentativa de viver de forma digna e com igualdade. Muito embora 

essa realidade ainda seja marcada pelo preconceito, a sociedade vem paulatinamente 

abraçando e aprendendo a respeitar as diferenças. Nessa perspectiva, a inclusão, mais 

especificamente a escola inclusiva, é um importante marco nessa trajetória das pessoas com 

NEE, pois é um movimento que visa à garantia de uma educação universal e para todos 

(CARVALHO, 2019). 

As pessoas com NEE compreendem as pessoas com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades. Dentre os indivíduos que apresentam deficiência, as 
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pessoas com deficiência auditiva são aquelas que apresentam algum tipo de perda auditiva, 

muitas vezes sendo necessário o uso de dispositivos de amplificação sonora (GOMES, 

2006), e a surdez se caracteriza com a perda profunda da audição. 

Quando se fala a respeito das pessoas com surdez, ainda é comum na sociedade a 

difusão de termos pejorativos e inadequados, como surdo-mudo, mudinho, surdinho etc., os 

quais demonstram total desconhecimento e preconceito. O cuidado com a linguagem é 

importante para que uma verdadeira sociedade inclusiva possa ser construída (SASSAKI, 

2002). 

Durante muito tempo, os surdos foram confundidos com deficientes mentais. O fato 

de os surdos não conseguirem ouvir e, então, apresentarem dificuldade para comunicação 

levava a sociedade a enxergá-los como pessoas desprovidas de inteligência e, portanto, 

incapazes de serem alfabetizadas (MESERLIAN; VITALIANO, 2009). Todavia, atualmente 

as pessoas surdas vêm adquirindo seu espaço na sociedade, reafirmando sua identidade, e 

tendo garantidos seus direitos e a conquista de sua cultura (STROBEL, 2008). 

Uma das evidências de como os surdos conquistaram respeito quanto à sua essência 

vem do próprio conceito de “surdo”. Muito embora em termos clínicos ainda seja possível 

encontrar a definição de pessoa surda relacionada à falta da percepção auditiva, os surdos 

não se veem como indivíduos deficientes. Essa mudança de concepção foi proporcionada 

também pelo próprio reconhecimento da Libras como língua própria da comunidade surda. 

Segundo a Lei Nº 10.436/2002, em seu Art. 1º, parágrafo único, a Libras é compreendida 

como:  

 
a forma de comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico de 

natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um 

sistema lingüístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de 

comunidades de pessoas surdas do Brasil (BRASIL, 2002). 

 

Dessa forma, a pessoa surda passou a ser concebida de forma diferente, sendo 

considerada “aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por 

meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua 

Brasileira de Sinais – Libras” (BRASIL, 2005). A mudança observada não se trata apenas 

de uma questão de nomenclatura e sim de um reconhecimento do surdo pela sociedade, 

mudando a forma como ela o vê, sendo um importante passo para que os surdos fossem 

incluídos na escola e nos espaços sociais. 
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Nessa perspectiva, para que a inclusão seja possível, é necessário que a escola 

promova a quebra de barreiras e promova a acessibilidade arquitetônica, pedagógica, 

comunicacional e atitudinal desde as séries iniciais. Para os alunos surdos, a adaptação em 

Libras de materiais didáticos é um dos principais aspectos de acessibilidade comunicacional, 

os quais funcionam como instrumentos catalizadores para a promoção da inclusão, sendo, 

portanto, uma questão de cidadania (OLIVEIRA; SOUZA, 2020). 

A inclusão de surdos nas classes regulares apresenta alguns desafios. Tendo em vista 

que a Língua Portuguesa é a segunda língua dos surdos e que muitos docentes não 

apresentam conhecimento da Libras, o intérprete se torna um sujeito fundamental para o 

acompanhamento do estudante, bem como para garantir um processo de ensino-

aprendizagem satisfatório, tanto no ensino básico, como no ensino superior (ANDRADE; 

SANTOS; OLIVEIRA, 2015; BORGES, 2020). Entretanto, algumas barreiras são 

encontradas, sobretudo envolvendo o desconhecimento de alunos e professores sobre a 

surdez e seus impactos na aprendizagem, a interação entre professor, intérprete e demais 

colegas, adaptações curriculares e a própria exclusão do estudante nas atividades 

(LACERDA, 2006). 

A Libras representa um aspecto de fundamental importância na educação dos surdos, 

pois é através da comunicação que os surdos desenvolvem sua subjetividade e relação com 

o mundo. Segundo Silva e Silva (2016), as demandas culturais, linguísticas e pedagógicas 

apresentadas pelos surdos são proporcionadas com o amparo da Língua de Sinais, 

contribuindo, pois, para uma formação bicultural e bilingue. Todavia, a inclusão de surdos 

em sala de aula perpassa por outros aspectos, como estratégias pedagógicas que foquem nas 

peculiaridades de cada estudante. 

A aprendizagem de Libras para o surdo reflete na forma como ele tem sua 

autopercepção, autoestima, bem como demonstra afetividade com os outros. Assim, ensinar 

Libras a estudantes surdos é fundamental para possibilitar a quebra de barreiras 

comunicacionais e atitudinais. Entretanto, apesar de a Libras ser imprescindível na vida do 

estudante surdo, é crucial que alunos e professores ouvintes também tenham conhecimento 

da língua, pois essa interação linguística nas escolas regulares traz benefícios cognitivos e 

sociais para ambos os envolvidos (RODRIGUES; MEIRELES, 2017). Assim, a Libras 

apresenta um grande potencial para a promoção de uma inclusão escolar e social. 
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METODOLOGIA  

O presente estudo, de caráter qualitativo, é um recorte do projeto de extensão “Ensino 

de Libras por meio de jogos: possibilidades para a inclusão de alunos surdos no Ensino 

Médio”, desenvolvido de setembro de 2021 a março de 2022 no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Ipanguaçu (IFRN/IP). 

Durante a vigência do projeto, foram confeccionados jogos que abordavam 

determinados conteúdos do ensino de Libras, tais como pronomes, dias da semana, verbos, 

adjetivos e vocabulário relacionado à escola (Quadro 1). A ideia é que esses jogos pudessem 

ser utilizados em aulas de Libras com a finalidade de exercitar os assuntos trabalhados em 

sala de aula e incentivar a participação dos discentes. Os jogos foram planejados de maneira 

simples, como uma alternativa viável para a escola utilizar nas aulas de Libras. 

Quadro 1: Listagem das temáticas e dos jogos confeccionados durante o projeto. 

Temática Jogo 

Pronomes, dias da semana e 

advérbios de tempo 
Jogo da memória 

Verbos Dominó de Libras 

Adjetivos Jogo de cartas (pif-paf) 

Vocabulário escolar Jogo de tabuleiro 

Partes da casa Jogo de tabuleiro 

Animais e alimentação Imagem e ação 

Fonte: Própria (2021). 
 

Após a idealização dos jogos, uma live foi realizada via Google Meet com estudantes 

e profissionais ouvintes no intuito de divulgar os jogos e despertar o interesse das pessoas 

em aprender Libras. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Ao longo do projeto de extensão, percebemos como os jogos, mesmo simples, são 

recursos didáticos interessantes e que podem contribuir positivamente para o ensino de 

Libras. Os jogos que foram construídos apresentaram potencial para auxiliar na consolidação 

dos conteúdos de Libras, sobretudo no reforço dos sinais e aquisição de vocabulário. 

No jogo da memória, sinais em Libras que podem criar confusão foram introduzidos, 

como os advérbios de tempo “agora”, “amanhã” e “diariamente”. No jogo de dominó (Figura 

1), verbos bastante comuns como “gostar”, “querer” e “viajar” foram utilizados, uma vez 
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que são comuns em situações comunicativas do dia a dia. Nesses dois jogos, os pares 

precisavam ser encontrados associando uma carta em Libras com outra em português. 

Figura 1: Peças do jogo de dominó, contendo um sinal em Libras e a tradução em português. 

 
Fonte: Própria (2021). 

 

O jogo de baralho que foi construído era similar ao pif-paf convencional, com quatro 

naipes (sendo dois em português e dois em Libras) e 13 cartas para cada naipe. Cada número 

do baralho era equivalente a um adjetivo presente no cotidiano, como “sujo”, “triste” e 

“magro”. Já os jogos de tabuleiro foram construídos de forma semelhante a outros jogos 

convencionais, com regras simples e objetivas. O tabuleiro apresentava casas, como “volte 

ao início”, “jogue outra vez” e “avance três casas”, e contava com cartões com perguntas 

relacionadas ao vocabulário escolar e partes da casa. Além disso, o jogo de imagem e ação 

foi construído na perspectiva de incentivar os alunos a lembrarem os sinais baseados nas 

imagens (Figura 2). Para esse jogo, não foi previsto o uso de mímica, haja vista a iconicidade 

da Libras. 

Figura 2: Cartões do jogo de imagem e ação. 

 
Fonte: Própria (2021). 

 

No ensino de Libras como L2, é sabido que estudantes ouvintes apresentam certa 

dificuldade para construir uma efetiva aprendizagem, tendo em vista que, assim como outros 
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idiomas, a Libras apresenta aspectos gramaticais, semânticos e pragmáticos próprios 

(ALMEIDA; SOUSA JÚNIOR, 2020). Dessa maneira, acreditamos que a utilização de jogos 

no ensino de Libras seja um potencializador do processo de aquisição do conhecimento, não 

somente por ser um instrumento motivador e engajador da aprendizagem, mas também por 

ser um incentivador de interação entre os indivíduos (REZENDE, 2020). 

Durante a divulgação dos jogos na live (Figura 3), foi possível perceber o interesse 

pela Libras e a satisfação dos estudantes e profissionais pelos jogos. Os participantes 

expuseram que gostariam de aprender o idioma e reconheceram que saber Libras é 

importante para a inclusão de pessoas com surdez. Esses comentários evidenciam como a 

aprendizagem da língua de sinais por ouvintes pode proporcionar uma sensibilização dos 

indivíduos em relação à inclusão, tendo em vista que só em assistir a live já contribuiu para 

que os envolvidos tivessem reflexões sobre o respeito às diferenças e a necessidade de se 

adotar atitudes mais empáticas e menos preconceituosas. Sobre isso, Almeida e Sousa Júnior 

(2020) evidenciaram que o contato de estudantes com a Libras ampliou o entendimento sobre 

a importância da língua de sinais, bem como contribuiu para um aumento na preocupação 

dos ouvintes em interagir com surdos e inseri-los na sociedade. 

Figura 3: Live de divulgação dos jogos de Libras para ouvintes. 

 
Fonte: Própria (2022). 

 

Alguns dos jogos que foram elaborados apresentavam um aspecto colaborativo 

bastante evidente, como o jogo de tabuleiro imagem e ação. Sobre isso, Mattar (2010) 

argumenta que o uso de jogos que incentivem um ensino de forma colaborativa é bastante 
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promissor, pois contribui ainda mais para a motivação e envolvimento dos estudantes, sendo, 

assim, imprescindível que tais ações sejam integradas em todo o contexto escolar. 

 

CONCLUSÕES 

A partir das experiências e reflexões proporcionadas por este estudo, acreditamos 

que esta pesquisa consiga trazer contribuições para o entendimento dos benefícios do uso de 

jogos para o ensino de Libras. Essa proposta apresenta aspectos fundamentais para promover 

um ensino mais colaborativo, motivador e significativo para os estudantes. 

Os jogos que foram construídos neste projeto poderão, ao serem aplicados, incentivar 

que professores e instituições de ensino difundam e passem a utilizar jogos educativos 

potencializadores da aprendizagem nas práticas docentes. Assim, reconhecemos a 

necessidade de práticas como essa serem incentivadas e disseminadas no ambiente escolar. 

Além disso, o contato dos estudantes ouvintes com a Libras e a cultura surda é bastante 

relevante para sensibilizar as jovens sobre a importância de se defender e promover a 

inclusão nas escolas e na sociedade como um tudo. 
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RESUMO 

 

Este trabalho discute a utilização de boas práticas em inclusão escolar, produzidas e 

aplicadas junto ao público da Educação Especial no contexto da EPT, como diretriz para 

formação continuada dos profissionais em inclusão escolar. O ensaio se alicerçou na revisão 

da literatura, por meio de pesquisa exploratória de artigos nas bases de dados de Periódicos 

CAPES e Google Acadêmico, totalizando 19 publicações, dos quais 4 foram selecionadas 

para análise sobre as práticas em inclusão escolar produzidas e aplicadas no Instituto Federal 

de Brasília - IFB. Como referenciais, foram abordadas pesquisas sobre boas práticas em 

inclusão escolar; formação continuada; saberes em inclusão escolar, etc. Entre suas 

conclusões, foi identificado que, embora sejam produzidas e aplicadas no âmbito do IFB, 

muitas práticas exitosas em inclusão escolar são desconhecidas pelos demais profissionais 

do instituto, que não estiveram envolvidos em sua aplicação, e que tampouco elas são 

aproveitadas como diretriz formativa. Logo, esta pesquisa propõe a reflexão sobre o valor 

das práticas exitosas em inclusão escolar realizadas no instituto federal para formação de 

multiplicadores de ações inclusivas entre seus profissionais. Por meio destas ações, ademais 

de promover a inclusão, fazemos realidade um dos pilares da EPT, entre seus profissionais: 

o trabalho como princípio educativo. 

Palavras-Chave: Educação Inclusiva; Educação Profissional e Tecnológica; Formação de 

Professores; Práticas Educativas Inclusivas. 

 

INTRODUÇÃO 

O uso de práticas exitosas em inclusão escolar constitui-se em experiências que 

foram analisas, elaboradas e postas em práticas, resultando na promoção de uma educação 

equitativa e inclusiva ao estudante da Educação Especial, matriculado na Educação 

Profissional Científica e Tecnológica – EPT.  No entanto, percebe-se que elas, apesar de que 

se constituam em uma forma riquísima de conhecimento sobre práticas pedagógicas 
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inclusivas, acabam tendo sua aplicação restrita à resolução das dificuldades de aprendizagem 

do aluno da Educação Especial. 

Assim, reflete-se que a aplicação de boas práticas inclusivas, elaboradas pelos 

profissionais que atuam na inclusão escolar na EPT, poderia, além de promover a 

acessibilidade educacional aos estudantes que requerem especificidades em seu aprendizado, 

também resultaria benéficas em outras áreas, quando aplicadas, por exemplo, como diretriz 

formativa junto aos profissionais em inclusão escolar. Assim , entende-se que o relato e a 

vivência da aplicação dessas boas práticas poderiam representar  experiências concretas, que 

serviriam  como referenciais para formação continuada dos profissionais que atuam no 

Núcleo de Atendimento às Necessidades Específicas – NAPNE, bem como dos demais 

atores que desenvolvem práticas em inclusão escolar, ajudando a consolidação da inclusão 

na EPT. 

Neste sentido, o objetivo desse trabalho é identificar a existência de relatos de  boas 

práticas de inclusão escolar aplicadas no contexto da EPT. O Instituto Federal de Brasília foi 

escolhido, devido ao conhecimento público da qualidade dos serviços de inclusão prestados 

por esta instituição federal. A seguir, busca-se refletir se o conhecimento acumulado nestas 

experiências implementadas no IFB, descritas nos artigos científicos selecionados, foram  

utilizadas para a formação dos próprios profissionais em inclusão escolar que atuam no 

Instituto Federal de Brasila. Tal reflexão ganha importância, na medida em que as ações 

implementadas num contexto de inclusão podem servir para atender determinadas 

necessidades de um estudante em situações identicas e , por outro lado, servir de referência 

para o desenvolvimento ou adaptação de novas ações de atendimento pedagógico, 

favorecendo, em todos sentidos, o trabalho dos profissionais e a inclusão dos atuais e novos 

alunos da Educação Especial, presentes num IF. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Reflexões sobre o uso de boas práticas inclusivas  

As ações, práticas, desenvolvidas pelos profissionais em inclusão escolar, 

vinculadas a determinado local, momento e contexto, que foram exitosas no atendimento das 

demandas de acessibilidade, físico e/ou pedagógicas, entre outras, de estudantes da 
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Educação Especial, matriculados em uma rede de ensino, podem ser entendidas como boas 

práticas em inclusão escolar. Nesse sentido, verifica-se que o conceito de boas práticas 

inclusivas é reafirmado pela definição apresentada no Guía para la reflexión y valoración 

de prácticas inclusivas, elaborado pela Organización de Estados Iberoamericanos-OEI 

(2009, p.05): 

 

Se compreende como buenas práticas inclusivas como una actuación 

“situada”, que adquiere sentido y es viable a partir de una realidad 

concreta, de unos condicionantes estructurales que la hacen única e 

irrepetible. No hay buenas prácticas ideales sino que dependen del 

contexto en el que se desarrollan. Lo que se valora como buen práctica en 

una zona rural de Guatemala o del Paraguay puede ser diferente a la 

valoración de experiencias en la periferia del gran São Paulo o en una 

comuna de los barrios acomodados de Santiag (OEI, 2009, p.05).3 

 

Verifica-se que a concepção do que seja considerado como uso de boas práticas 

também está vinculada à cultura e os valores do lugar onde ela é aplicada e de seu 

determinado momento. Por isso, o que se julga ser uma boa experiência aplicada numa 

escola em um determinado tempo e contexto pode ser rechaçada por outros professores de 

um mesmo local, bairro e até mesmo entre países, épocas, etc. 

Booth apud Sebastian-Heredero, e. Anache (2020) descrevem como elementos 

descritores de boas práticas educativas inclusivas, entre outros:  

- o planejamento e desenvolvimento das aulas respondem à diversidade dos 

alunos.  

- implica-se ativamente aos estudantes na sua aprendizagem.  

- os estudantes aprendem de forma cooperativa.  

- os docentes planejam, revisam e ensinam em colaboração.  

- os docentes se preocupam de apoiar a aprendizagem e a participação de 

todos os alunos.  

- os profissionais de apoio se preocupam de facilitar a aprendizagem e a 

participação de todos os estudantes.  

- aproveita-se plenamente a experiência do pessoal da escola.  

- a diversidade dos alunos se utiliza como um recurso para o ensino e 

aprendizagem.  

 

                                                           
3 “São compreendidas como boas práticas inclusivas uma atuação “situada”, que adquire sentido e é possível 
a partir de uma realidade concreto, de uma das condicionais estruturais que a fazem única e não repetida. 
Não há boas práticas ideias, senão que dependem do contexto em que se desenvolvem. O que é valorizado 
como uma boa prática na zona rural de Guatemala ou do Paraguay pode ser diferente ao que é valorizado 
como experiências na periferia da grande São Paulo ou em uma comunidade situada nos barros abastados 
de Santiago” (tradução livre do autor). 
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Assim, reflete-se que a construção de boas práticas requer que o educador de sala 

inclusiva, com apoio dos demais profissionais em inclusão escolar, do próprio estudante, de 

sua família, entre outros atores envolvidos de uma instituição, colaborem conjuntamente nas 

atividades que serão efetivadas. Nesse sentido, Moliner et al. (2017, p. 05) reforçam tal 

pensamento ao descrever, como enfoques pelos quais norteiam o uso de boas práticas em 

inclusão escolar, a participação de múltiplos protagonistas da comunidade escolar, e de seus 

múltiplos conhecimentos: 

l) las opiniones del alumnado y sus familias, 2) observación y 

discusión sobre las propias prácticas educativas, 3) discusión 

grupal sobre algún video en el que algún compañero esté 

enseñando, 4) análisis de documentos (pruebas, actas, 

registros…), 5) entrevistas, 6) estudios de casos, 7) cooperación 

entre las escuelas (visitas a otros centros educativos, compartir 

evidencias…). Todos estos condicionantes estimulan y ayudan a 

la auto-indagación y a la mejora en la posterior acción4 

Por outro lado, destaca-se que as boas práticas de inclusão não são um produto, tido 

como acabado.  Neste sentido, para Mello (2000, p.104), como todos os profissionais, o 

professor precisa fazer ajustes permanentes em suas ações. Para este pesquisador, o professor 

é como um médico, um cirurgião, um performer de palco, etc., que muitas vezes, lida com 

situações que não se repetem nem podem ser cristalizadas no tempo. Este profissional, por 

não ter uma resposta imediata, então aguarda um insight ou discernimento de nova 

alternativa de ação.  

Logo, o debate em destaque nos leva a uma importante reflexão: se cada experiência 

de inclusão é única, portanto, não se pode falar em fórmulas de inclusão. Logo, como se 

espera que essas experiências possam ser utilizadas na formação continuada na formação de 

professores para o atendimento de novos casos de inclusão? Assim, pode-se não repetir uma 

experiência exitosa de inclusão de forma integral, mas utilizá-la com adaptações para as 

novas situações apresentadas. Esta compreensão torna-se o eixo basilar quando pretende-se 

levar estes casos para a formação continuada de professores em inclusão escolar: não dar 

fórmulas, mas, além de dar possibilidade de usar as mesmas estratégias já utilizadas (pelo 

menos em parte, quando possível), apontar caminhos para a reflexão e implementação de 

                                                           
4 1) as opiniões do aluno e sua família; 2) observação e discussão sobre as próprias práticas educativas; 3) 

discussão grupal sobre algum vídeo no qual algum companheiro está ensinando;4) análise de documentos 

(provas, atas, registros, etc.); 5) entrevistas); 6) estudos de casos; 7) cooperação entra as escolas (visitas a 

outros centros educativos, compartilhar evidências...). Todos estes condicionantes estimulam e ajudam a auto 

indagação a melhora na ação posterior (tradução livre do autor). 
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novas estratégias inclusivas que atendam as especificidades da nova situação com que o 

educador inclusivo irá se deparar. 

 

Formação continuada na EPT a partir das práticas em inclusão escolar  

Valle e Connor apud Nuernberg (2015) refletem que a prática aprofunda o 

conhecimento para a inclusão. No entanto, segundo os autores, grande parte dos docentes 

não tem especialização ou capacitação para o uso e adaptação dos recursos pedagógicas para 

alunos com deficiência. Dessa forma, concluem os pesquisadores, para que todos os alunos, 

com ou sem especificidades educacionais, tenham acesso à educação é necessário que as 

práticas cotidianas da escola sejam revistas e aperfeiçoadas.  Nesse sentido, faz-se necessário 

refletir sobre a relação de práticas inclusivas como uma possível diretriz para formação 

continuada de professores que atuam para a inclusão escolar. 

Um importante exemplo disso pode ser analisado a partir dos estudos de Zarzicki e 

Auler (2022). As autoras discutem que, mesmo no contexto da oferta de cursos de graduação 

por parte do Instituto Federal de Farropilha – IFFar, os conteúdos ofertados aos estudantes 

de graduação neste instituto acabam não abordando as disciplinas ou discussões mais 

práticas sobre Educação Especial em seus cursos de Licenciatura.   

Eu senti muito a falta de uma disciplina voltada para atendimento 

individualizado, quando tem um aluno que tem algum diagnóstico, porque 

da nossa, ela era eletiva, e infelizmente não deu tempo da gente conhecer, 

são muitas né? Mas uma carga horária pequena, uma vez por semana, que 

estudássemos outros diagnósticos que uma criança pode ter, sempre 

voltada ao ensino de matemática e não de uma forma geral, por que nós 

sabemos que existe a Síndrome de Down, o Autismo, nós também seremos 

profissionais, é importante a gente saber, óbvio né? Mas não perder muito 

tempo sobre a lei né? (Entrevistado 04, apud ZARZICKI e AULER ,2022, 

p.104). 

Assim, deste exemplo, verifica-se que muitas das formações iniciais docentes não 

estão centradas no que é mais importante para o futuro docente em contextos de salas 

inclusivas: o conhecimento sobre as especificidades do alunado da Educação Especial. Tal 

conhecimento deve ser articulado com o contato e a reflexão de relatos e vivências, que 

apontem os caminhados desenvolvidos para a implementação de boas práticas para a 

inclusão pedagógica desses estudantes. 

Libâneo et al. (2003) defendem que a formação continuada é a garantia do 

desenvolvimento profissional permanente. Ela se faz por meio do estudo, da reflexão, da 
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discussão e da confrontação das experiências dos professores. A formação promovida dentro 

do contexto de uma instituição é fundamental para qualificar as ações docentes.  

...ações de formação durante a jornada de trabalho-ajuda a professores 

iniciantes, participação no projeto pedagógico das escolas, reuniões de 

trabalho para discutir a prática com colegas, pesquisas, minicursos de 

atualização, estudos de caso, conselhos de classe, programas de educação 

a distância, etc.; (LIBÂNEO et al., 2003, p. 389). 

Logo, a importância da incorporação e utilização das boas experiências locais em 

inclusão, para formação continuada de todos, fundamenta-se nas palavras de Carvalho 

(2012, p. 97), ao concluir que todos precisam vivenciar a inclusão na aprendizagem para a 

sua intencionalidade educativa. Assim, para o autor, as práticas pedagógicas necessitam ser 

revistas e aprimoradas, adequando-se às características pessoais do aprender e do participar 

de todos da comunidade escolar, tomando como base a reflexão de suas próprias 

necessidades e ações.  

 

METODOLOGIA  

Adotou-se nessa investigação a pesquisa bibliográfica, por meio de pesquisa 

exploratória, em que os argumentos são apresentados ordenadamente na forma de ensaio 

teórico. A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de publicações de estudos científicos 

que constam nas bases de dados Periódicos CAPES e Google Acadêmico, sendo 19 

utilizados, tendo como descritores a inclusão do IFB, Inclusão na Educação Profissional; 

Formação de Professores; Práticas Educativas Inclusivas. Destes, 4 foram selecionados para 

análise sobre as práticas em inclusão escolar produzidas e aplicadas no IFB. Posteriormente, 

buscou-se verificar se as experiências selecionadas foram de alguma forma utilizadas como 

referenciais complementares destinados à formação continuada dos profissionais em 

inclusão escolar do Instituto Federal de Brasília. 

GIL apud LIMA e MIOTO (2007, p.40) entendem que a pesquisa bibliográfica 

possibilita um amplo alcance de informações, além de permitir a utilização de dados 

dispersos em inúmeras publicações, auxiliando também na construção ou na melhor 

definição do quadro conceitual que envolve o objeto de estudo proposto. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Para orientar esta análise, as informações sobre a elaboração e aplicação de boas 

práticas escolares no Instituto Federal de Brasília , encontradas nos artigos selecionados, 

foram dispostas, conforme os seguintes critérios: 1) abrangência nos campi; 2) público 

participante da ação; 3) ações desenvolvidas; 4) refletir sobre os possíveis impactos das 

práticas pedagógicas exitosas na inclusão das pessoas da Educação Especial no IFB; 5) 

investigar a relação da boa prática de inclusão aplicada no IF com a formação continuada de 

seus  profissionais e/ou de sua comunidade. 

Quanto à questão 01 (abrangência nos campi), as práticas inclusivas, desenvolvidas 

e aplicadas no IFB, contemplaram cinco diferentes campis do instituto: Ceilândia, Gama, 

Recanto das Emas, Samambaia, Taguatinga Centro, o que representa um índice de 50%, uma 

vez que o Instituto Federal de Brasília conta com 10 campi no total, sendo que nove deles 

estão localizados em regiões administrativas, longe do centro de Brasília-DF. 

 

O IFB visa estimular ações sociais com temáticas inclusivas e de 

tecnologias sociais por meio de editais de fomento às atividades de ensino, 

de pesquisa e de extensão. Vários editais incentivam a realização de ações 

inclusivas, apresentando linhas temáticas que objetivam a promoção da 

diversidade e inclusão de diversos grupos, tais como a valorização da 

diversidade étnica para inclusão, educação para as pessoas com deficiência 

(...), entre outros. (BRASIL, 2019, p.45-46). 

 

Os dados descritos destacam a articulação da comunidade acadêmica de todos os 

campi do IFB, como centro de pesquisa, elaboração e execução de práticas educativas 

exitosas, em prol de uma educação inclusiva, destinada ao público da Educação Especial 

matriculados na EPT. Particularmente, a organização do atendimento ao público da 

Educação Especial, matriculado na EPT teve sua perspectiva fortalecida pela implementação 

de programas e ações do governo federal, voltados à inclusão na EPT, como, por exemplo, 

o programa Educação, Tecnologia e Profissionalização de Pessoas com Necessidades 

Especiais – TecNEP. 

Nos anos 2000, o Programa TEC NEP – Educação, Tecnologia e 

Profissionalização de Pessoas com Necessidades Especiais, da Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC, do Ministério da 

Educação – MEC, fortaleceu a inclusão de pessoas com deficiência na 

educação profissional e no mundo do trabalho na Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com “o objetivo de 
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modificar o contexto das instituições da rede federal, disseminando 

conceitos, divulgando experiências, sensibilizando as comunidades 

escolares, para a questão das necessidades especiais, articulando uma série 

de ações para o melhor desenvolvimento e apoio aos discentes com 

deficiência (SILVA et al., 2020, p.6). 

Com apoio deste programa, foram financiados pelo Ministério da Educação, cursos 

de formação continuada, aquisição de equipamentos e contratação de profissionais 

especializados para atuação no Núcleo de Atendimento às Necessidades Específicas – 

NAPNE. Em geral, a existência de diversos campis que implementaram práticas inclusivas 

exitosas demonstra a perspectiva sobre a variedade e da quantidade de temas, que 

potenticialmente poderiam ser abordados e discutidos em cursos formação continuada entre 

os profissionais em inclusão escolar e a comunidade escolar do Instituto Federal de Brasília 

em seus diversos campi. Portanto, é necessário estimular a troca de experiência entre eles, 

como diretriz formativa ao seu corpo técnico. 

Em referência à questão 02 (público participante da ação), foram destacados na 

pesquisa: o envolvimento de estudantes surdos, comunidade escolar, profissionais em 

inclusão escolar do IFB; estudantes cegos, estudante com Síndrome de Asperger (Transtorno 

do Espectro Autista), pessoas com deficiência (não especificados). Verifica-se que a 

existência de que tais contextos irá requerer uma grande demanda por parte dos profissionais 

inclusivos, algumas vezes com conhecimentos especializados.  

A realidade, porém, de muitos institutos, como o IFB, é a existência de alguns 

poucos profissionais especializados em algum tipo de deficiência. Esta carência de 

profissionais, por outro lado, tem como uma das fontes o regimento interno do NAPNE. 

Como acontece em outros institutos federais, o regulamento interno do NAPNE do IFB não 

exige que seus membros tenham formação especifica na área de Educação Especial para 

atuação no núcleo. Assim, não raro encontramos profissionais de formação geralista ou de 

profissionais que, apesar de determinados e voluntariosos,  ali atuam sem uma formação 

inicial específica quanto ao atendimento das características dos estudantes da Educação 

Especial. 

Assim, para atender tal diversidade de inclusão, muitos institutos federais recorrem 

à contratação temporária de profissionais especializados , como também buscam orientações 

nas redes de apoio à inclusão (por meio de convênios) para a elaboração do Plano de Ensino 

Especializado, entre outros, a fim de promover a educação deste estudantes, entre outras 
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situações. Seria de vital importância que esses profissionais que prestem apoio esporádicos 

ao IFB registrassem e utilizassem suas experiência de inclusão educacional para formação 

dos demais profissionais em inclusão escolar que ali atuam. Tal questão é essencial para que 

não se perdesse o conhecimento inclusivo ali desenvolvido e implementado por profissionais 

não efetivos.  

Em relação aos processos de práticas pedagógicas de ensino-aprendizagem com 

foco a atender a sigularidade de cada estudante, abordados na questão 03 (ações 

desenvolvidas), verifica-se os seguintes casos: 1) o uso de tecnologias digitais no ensino da 

disciplina Língua Brasileira de Sinais (Libras) em turmas de licenciatura e de formação 

inicial e continuada; 2)  curso de inglês para pessoa com pessoas com deficiência visual; 3) 

atividades inclusivas e de difusão de conhecimentos para o acolhimento educacional da 

pessoa com Sindrome de Asper, 4) promoção de rodas de conversas para a inclusão. 

 A diversidade das ações aqui citadas reafirma que existe uma ciência voltada à 

inclusão, planejada e aplicada pelos profissionais que atuam em contexto de atendimento ao 

público da Educação Especial, matriculados no Instituto Federal de Brasilía. Estas ações 

representam os esforços para atender as diversas especificidades, para o acesso desses alunos 

aos saberes escolares e sociais, formando cidadãos, sujeitos do conhecimento e para o 

exercicio do trabalho.  Por isso, é necessário levar essas experiências exitosas para a 

formação da comunidade escolar, visando qualificar outros profissionais quanto às suas 

ações inclusivas. Ao utilizar estas ações desenvolvidas, como diretrizes formativas aos 

demais atores que atuam na inclusão escolar de um IF, ademais de implementar a inclusão 

escolar para aqueles que a necessitam, fortalecemos e fazemos realidade um dos pilares da 

EPT, entre seus profissionais: o trabalho como princípio educativo. 

Assim, a aprendizagem ao longo da vida desenvolve-se em espaços 

variados (muitas vezes em situações de trabalho ou tendo o trabalho como 

princípio), por meio de formas distintas e sob a responsabilidade de vários 

e diferentes protagonistas (RIBEIRO, 2009, p.05). 

Quanto ao item 4 do estudo (possíveis impactos das práticas pedagógicas exitosas 

na inclusão das pessoas da Educação Especial no IFB), percebe-se, da análise dos relatos, 

que todas as experiências apresentadas foram positivas para diversos segmentos da 

comunidade escolar.  A primeira experiência tratou sobre o ensino básico de LIBRAS aos 

estudantes de uma classe que tinha, entre os alunos ouvintes, estudantes surdos como colegas 

de turma. Por meio do uso de ferramentas de tecnologia, a aplicação dessa experiência 
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resultou na solicitação, pelos estudantes ouvintes participantes, à direção do IFB, de que 

fosse ofertada, no ano letivo seguinte, a disciplina de LIBRAS para o Ensino Médio.  Isso 

fortalece o sentido de pertencimento ao grupo por parte do estudante surdo, bem como 

favorece o processo inclusivo, pois os alunos ouvintes que dominassem a LIBRAS poderiam 

ajudar a mediar a aprendizagem dos alunos surdos junto ao professor, por meio da língua 

brasileiras de sinais. 

Por outro lado, em um segundo momento, cita-se que um dos estudos analisados 

relatou, como práticas inclusivas, a promoção de um curso de inglês para pessoas com 

deficiência visual. Tal ação, segundo apontou a pesquisa, proporcionou, ademais do 

aprendizado do idioma inglês para esse alunado, a reflexão docente sobre os processos de 

aquisição de um idioma estrangeiro pelos estudantes com deficiência visual participantes. 

Ressalta-se que a prática docente exerce também um impacto formativo para o educador, 

pois ela leva à pesquisa, reflexões e produções de materiais, que tornem possível que o 

estudante atinja às metas educacionais previstas quanto ao tema tratado. No entanto, não há 

registro se esse conhecimento vivenciado pelos partícipes da ação inclusiva foi transmitido 

aos demais profissionais em inclusão escolar do instituto. 

Em outro estudo abordado, as práticas inclusivas ali executadas geraram, como 

possíveis impactos, ademais da inclusão do estudante com Síndrome de Asperger nas 

atividades do IFB, a mobilização da comunidade interna e externa ao IFB, para a difusão, no 

campus onde a experiência foi aplicada, das características dessa síndrome. Essas ações 

ajudaram na promoção da divulgação sobre os direitos e características das pessoas com esse 

tipo de transtorno do espectro autista, o que pode ter sensibilizado e motivado o 

desenvolvimento de outras boas práticas de inclusão escolar, voltadas para o atendimento 

dessa especificidade. 

Por último, registra-se o evento denominado rodas de conversa para inclusão. Esses 

são eventos realizados de duas formas. Na primeira, um grupo de estudantes com deficiência, 

atendidos no próprio instituto, e profissionais do NAPNE realizam encontros nas diversas 

dependências do IFB junto aos demais estudantes no horário dos intervalos entre as aulas. 

Nesse momento, ocorrem relatos sobre a conscientização das especificidades das 

deficiências, o papel de cada um na promoção da inclusão, bem como o relato das ações 

inclusivas promovidas pelo instituto, etc. 
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Em outro momento, como já mencionado, o projeto roda de conversas reúne 

mensalmente no auditório do campus Brasília os profissionais que atuam nos NAPNEs dos 

diversos campis do IFB, além de interessados da comunidade escolar do instituto e do 

público externo. Nele, por meio de relatos e exposições, são compartidas as experiências 

inclusivas desenvolvias nos núcleos. Destas duas últimas experiências, relata-se a 

impossibilidade de mensurar os impactos dessas ações, uma vez que não há dados no artigo 

pesquisado que permitam a análise de algum indicador que vincule a aplicação do projeto 

com os impactos na efetividade da inclusão de pessoas da Educação Especial no IFB. No 

entanto, acredita-se que a divulgação desses eventos tenha contribuído para que cada 

partícipe tenha adotado uma postura mais atitudinal em relação ao tema. 

No tocante ao tópico 05 da pesquisa (relação da aplicação de boas práticas  com a 

formação continuada de profissionais em inclusão), detectou-se que apenas duas das  

experiências desenvolidas no contexto da inclusão no IFB, aqui relatadas, foram aplicadas 

na formação específica dos profissionais em inclusão escolar neste instituto federal:1) a 

formação em LIBRAS, por meio de tecnologia e 2) a formação advindas da execução das 

rodas de conversa para a inclusão. 

Quanto à experiência de boa prática de inclusão no curso de LIBRAS por meio do 

uso de tecnolgogia, a pesquisa relata que o grupo docente (formado por professores 

especializados em surdez e intérpretes de LIBRAS) realizava encontros técnicos nos quais 

eram comprartilhadas e discutidas as experiências e intervenções de inclusão, vinvênciadas 

em sala de aula. No entanto, não ficou claro se essa troca de experiência ressultou de trocas 

expotâneas de falas e relatos ou se são organizados sistemáticamente como parte de cursos 

de formação continuada. 

Em relação aos eventos denominados “Rodas de Conversas sobre a Inclusão”, 

identificou-se que o  encontro entre os profissionais do NAPNE e a comunidade escolar no 

auditório ocorre no formato de seminário, onde são apresentados relatos, com momentos 

reservados para a discusão entre palestrantes e o público que assiste ao evento. Porém, 

osbervou-se também que tais eventos não acontecem nos moldes de um curso de formação 

continuada,  sistematizado,  mas de modo aberto, não estruturado nos moldes de curso 

formativo. Ainda assim, considera-se que o evento é formativo, pois há troca de experiências 

e ideias, numa reflexão coletiva, que podem ser aproveitadas (com suas devidas adaptações), 
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quando posteriormente sejam elaboradas novas práticas de inclusão escolar pelos partícipes 

do evento. 

Assim, ao se refletir sobre os dados descritos, constata-se que, apesar de que a 

produção científica para aplicação de boas práticas de inclusão aos estudantes da Educação 

Especial ser uma realidade no Instituto Federal de Brasília, sua difusão ainda está restrita a 

aqueles que vivenciaram esta experiência inclusiva. Neste sentido, a falta da utilização 

dessas experiências em formações continuadas, formalmente estruturadas, destinadas aos 

profissionais que atuam no próprio instituto em que elas foram elaboradas, tem entre outras 

consequências, a perda da memória institucional da experiência inclusiva exitosa aplicada , 

de um lado, e a falta de qualificação profisissional dos agentes em inclusão escolar do 

instituto, de outro. Com isso, perde também o estudante da Educação Especial, cujo 

atendimento vai demandar mais tempo para ser ofertado, de maneira que supra suas 

necessidades de aprendizagem. 

Observa-se que esse não aproveitamento possui mútliplos fatores, entre os quais, a 

ausência memória institucional para registrar experiências exitosas de inclusão, a 

rotatividade frequente dos membros efetivos e colaborados do instituto federal - IF (que 

desenvolveram a ação inclusiva exitosa), a falta de articulação de ações formativas que 

contemplem a reflexão e o compartilhamento sobre as experiências bem sucedidas, entre 

outros. Consequentemente, muitos profissionais empáticos são obrigados a buscar 

referenciais de práticas inclusivas para suas intervenções de maneira autônima ou em 

espaços formadores externos ao âmbito do instituto federal em que atuam. 

...por causa dessa lacuna da formação dos professores em salas inclusivas, 

sem a devida participação do NAPNE para isso, professores com o perfil 

atitudinal responderam também que outra fonte de saber inclusivo para o 

desenvolvimento das suas práticas é realizada por meio de cursos e 

literatura especializada, de forma autônoma (RODRIGUES e FRANÇA, 

2020, p.50). 

 

Por fim, considera-se que tais formações continuadas, baseadas nas experiências de 

inclusão exitosas, devem ser realizadas de maneira cíclica e que ofereçam também a 

possibilidade de que o grupo formado vivencie outras experiências (que não as derivadas da 

necessidade de atendimento imediato). Reflete-se igualmente a importância de que essas 

experiências não se reduzam à exposição de relatos sobre o atendimento das especificidades 

em sala de aula, mas que também considerem as especificidades já trabalhadas em outros 
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contextos, como, por exemplo, as experiências inclusivas no contexto de fora de sala de aula, 

como a inclusão na biblioteca, sala de informática, etc. 

CONCLUSÕES 

O objetivo desse trabalho visou refletir sobre a importância das boas práticas em 

inclusão escolar exitosas, produzidas e aplicadas no contexto de um instituto federal, como 

referenciais para formação continuada dos profissionais que atuam para a inclusão escolar 

do público da Educação Especial presente no IF.  

Entre as conclusões da pesquisa, identificou-se que o uso de boas práticas em 

inclusão escolar é uma realidade e que são desenvolvidas e aplicadas a favor da inclusão de 

estudantes da Educação Especial, matriculado nos Instituto Federal de Brasília – IFB em 

seus diversos campi. Essas práticas atendem a uma diversidade de especificidades 

pedagógicas, o que resulta positivo, considerando o potencial da pluralidade formativa que 

poderia ser aproveitada. 

Verificou-se que as ações pedagógicas ofertadas envolvem áreas dispares entre os 

cursos ofertados no IFB. Tal fato deve também ser considerado positivo, pois demonstra que 

o instituto federal tende a acolher e promover ações inclusivas aos estudantes que delas 

demandem, em qualquer curso que ingressem, em qualquer um dos campis do IFB, 

independentemente de suas especificidades, que serão atendidas. Assim, respalda-se o 

direito do estudante da Educação Especial em trilhar seu próprio caminho, segundo sua 

vontade e aptidão, em consonância com o direito à educação, ofertado aos demais estudantes. 

Por outro lado, a pesquisa também identificou que, embora existentes, não está claro 

se as boas práticas inclusivas, elaboradas no contexto de inclusão escolar no IFB, são 

utilizadas (na forma estruturada de cursos) em práticas formativas no próprio instituto. No 

entanto, quando executadas, tais formações possuem estruturas informais de relatos, seja 

entre os partícipes da aplicação de uma prática inclusiva exitosas, seja por meio de rodas de 

conversa e trocas de experiências entre os participantes desse tipo de evento.  

Neste sentido, como uma das possíveis consequências, a falta de estruturação e 

aplicação sistemática do uso das boas práticas inclusivas em processos formativos resulta no 

desconhecimento da realização das mesmas para muitos profissionais em inclusão escolar. 

Consequentemente, muitos educadores com perfil inclusivo que trabalham no IFB acabam 
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ignorando as boas práticas desenvolvidas no próprio instituto em que atuam. Por isso, eles 

buscam informações que atendam suas necessidades pedagógicas, voltadas para o 

atendimento das especificidades do público da Educação Especial, fora do instituto em que 

trabalham. Assim, essas novas práticas pedagógicas de inclusão tendem a levar mais tempo 

para serem refletidas, desenvolvidas e aplicadas. 

 Por fim, esta pesquisa conclui ser necessário estimular a conscientização e 

disseminação das práticas exitosas em inclusão escolar, elaboradas e aplicadas no âmbito de 

um IF, entre seus profissionais, pois estas podem servir de referência para formação de 

multiplicadores de processos inclusivos. Com isso, pretende-se aproximar esse tipo de 

formação continuada à realidade das demandas requeridas e experiências vivenciadas num 

instituto federal. Assim, espera-se fortalecer e disseminar o saber elaborado na própria 

instituição, de modo a promover a inclusão de maneira mais abrangente ao público da 

educação especial nela atendido. Por meio destas ações, fortalecemos e fazemos realidade 

um dos pilares da EPT, entre seus profissionais: o trabalho como princípio educativo. 
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“VAMOS FAZER A DIFERENÇA!”: A EXPERIÊNCIA DE JOVENS NO NÚCLEO 

DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES (NUCA) DE ITAJÁ-RN 

          
Natália Maximo e Melo1;  

  
 

RESUMO 

Este estudo visa compreender a experiência de jovens que integram o Núcleo de Cidadania 

de Adolescentes (NUCA) de Itajá-RN. O Núcleo mobiliza jovens para a prática cidadã, 

provocando reflexões sobre temas e atuações junto à comunidade. Entenderemos essa 

experiência enquanto práxis educadora e o NUCA como espaço de Educação não-formal de 

jovens. A pesquisa se desenvolveu de modo exploratório com leitura de artigos, visita ao 

NUCA e entrevistas com jovens dele participantes. As experiências dos jovens indicam para 

o desenvolvimento d habilidades pessoais, sentimento de pertencimento e união do grupo e 

mobilização para a atuar em diversos espaços políticos da cidade obtendo o reconhecimento 

da população da cidade. 

 

Palavras-chave: Educação não-formal. Cidadania. Adolescentes.   

 

ABSTRACT 

This study aims to understand the experience of young people who are part of the Adolescent 

Citizenship Center (NUCA) in Itajá-RN. The Center mobilizes young people to practice 

citizenship, provoking reflections on themes and actions in the community. We will 

understand this experience as an educational praxis and NUCA as a space for non-formal 

education for young people. The research was developed in an exploratory way with the 

reading of articles, a visit to NUCA and interviews with young people who participated in 

it. The experiences of young people indicate the development of personal skills, a sense of 

belonging and group union and mobilization to act in various political spaces in the city, 

obtaining recognition from the city's population. 

 

Keywords: Non-formal education. Citizenship. Teenagers. 

 

INTRODUÇÃO 

A adolescência, para além de ser um período do desenvolvimento do organismo 

humano, ou uma faixa etária definida na legislação brasileira entre 12 e 18 anos incompletos, 

vem sendo compreendido pela sociologia da juventude (PAIS, 1990; FONTE, 2017), de um 

lado, na sua diversidade de expressões culturais, sistema de valores e regras, e de outro, 

                                                           
1 Socióloga, Professora do IFRN – Campus Ipanguaçu, natalia.melo@ifrn.edu.br.  
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como momento de conformação de sujeitos histórico-político, agentes políticos, 

participativos e questionadores da realidade na qual se inserem.  

Desde a década de 1970, os movimentos sociais contam com participação da 

juventude (FONTES, 2017) e, no Brasil, não foi diferente. Desde os movimentos pela 

redemocratização do Brasil e a luta pelos direitos da cidadania, os jovens das décadas de 

1970 e 1980 foram agentes políticos fundamentais (SADER, 2001). Mas apenas com a 

Constituição Federal de 1988, é que foi superada na legislação brasileira visão tutelar sobre 

as crianças e adolescentes, os quais passam a ser entendidos como “sujeitos de direitos”. No 

ano seguinte, o Brasil assina junto à Assembleia da ONU a Convenção sobre os Direitos da 

Criança e, em 1990, promulga o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Embora a institucionalização de princípios democráticos e garantias formais de 

direitos para os jovens, o pleno gozo destes é limitado. A cidadania no Brasil sempre foi 

incompleta e seu sentido deve ser, não só um conjunto de direitos civis, políticos e sociais 

(CARVALHO, 2008) mas, sobretudo, uma experiência concreta, que se funda em uma 

cultura participativa (DAGNINO, 2004; TELES, 2007). Ou seja, o desafio ainda hoje é 

transpor a cidadania formal para uma cidadania real, presente no cotidiano do povo 

brasileiro. 

Da população brasileira, em 2021, 33% é composta por crianças e adolescentes. Mais 

do que garantir direitos a todo esse segmento populacional – o que se faz com efetivas 

políticas públicas de educação, saúde, segurança etc. - é importante garantir a voz e a 

participação desses sujeitos para que se alcançar uma cidadania real, e não só formal. 

Podemos afirmar que, para termos uma cidadania ativa e real, esta deve ir além dos espaços 

institucionais da política, para ser um modo de viver dos cidadãos. 

E diante da urgência de aprofundarmos, no Brasil, esse sentido de cidadania e de 

práticas democráticas - sobretudo, em tempos de tendências políticas conservadoras e 

autoritárias, que negam o diálogo e incitam o ódio – este estudo surge da preocupação em  

buscar caminhos possíveis para uma Educação promotora de uma cidadania real. Diante 

desse objetivo, entramos em contato com um grupo de adolescentes participantes do Núcleo 

de Cidadania de Adolescentes (NUCA) no município de Itajá-RN a fim de compreender as 

práticas educativas que levem à realização de uma cidadania real. 

Itajá-RN, distante 200km da capital, no Oeste Potiguar, sua população estimada pelo 

IBGE em 2021 é de 7.641 habitantes, cujas características socioeconômicas apontam para 
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tendências de vulnerabilidade da população2. Segundo o Censo de 2010, a população da 

cidade se concentra na faixa etária de 6 a 34 anos. Da população total (6.934), 9,6% estavam 

na faixa etária entre 10 a 14 anos, e 9,5% eram adolescentes de 14 a 19 anos.  

Desde 2009, o município participa do Selo UNICEF. Uma vez que o município se 

cadastra para participar do Programa, uma Comissão Intersetorial é formada visando 

articular as políticas da Educação, da Saúde e Assistência do município. Há ainda um 

mobilizador de adolescentes, quem é responsável por organizar o cadastro dos adolescentes, 

convocar as reuniões, e articular a rede institucional juntamente ao demais mobilizadores 

que compõem a Comissão Intersetorial.  

Em Itajá, a equipe da Comissão é formada por 4 pessoas, sendo 3 servidores da 

prefeitura e uma jovem estagiária. Como o objetivo desse estudo não é avaliar a gestão feita 

pela UNICEF, tampouco as ações do município na realização das políticas de Saúde, 

Educação ou Assistência social para adolescentes, mas sim, as experiências educativas que 

levem os jovens à participação cidadã iremos nos focar nos relatos dos jovens integrantes do 

Núcleo de Cidadania de Adolescentes (NUCA), formado por adolescentes de 13 a 18 anos 

que se reúnem semanalmente para debater temas de relevância e realizam ações periódicas 

na comunidade.  

Para compreender a experiências dos jovens, abordaremos na próxima sessão 

conceitos da Educação não-formal e Educação popular. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A construção de uma Cidadania real passa por debates acerca do papel da educação 

na sociedade. A Educação é, além de direito fundamental a ser garantido para crianças e 

adolescentes, que deve ser garantida por meio de políticas públicas. Discutir educação é 

também uma forma de discutir acerca da efetivação da cidadania no Brasil, sobretudo, 

quando diz respeito à juventude. Esta é mais do que um segmento populacional, ao contrário, 

é um grupo identitário com atuação política e papel transformador. 

                                                           
2 O principal indicador de qualidade de vida é o IDH, o qual é considerado baixo para o município. Enquanto 

o IDH do Brasil era de 0,724 em 2010, o Rio Grande do Norte registrava 0,684, e Itajá marcava o índice de 

0,624 segundo IBGE (2010). Das crianças e adolescentes de 6 a 12 anos, 98% estavam na escola (2010), entre 

a população adulta a média salarial é de 1,4 salários-mínimos (IBGE, 2019) – um dos mais baixos do estado 

do RN. Além disso, cerca de 44% da população apresenta rendimento mensal de até ½ salário-mínimo em 

2010, segundo site IBGE Cidades.  
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Educação, em seu sentido mais amplo, é todo processo formativo que se desenvolve 

na família, na escola, em associações, movimentos sociais, etc. Esse é o sentido de educação 

garantido pelo Constituição Federal. Embora a educação escolar seja de suma importância 

para o desenvolvimento de uma sociedade mais democrática, aqui buscamos por 

compreender práticas educativas em espaço não-escolar, onde se verifica o florescimento de 

um sentido de participação e de cidadania entre jovens. 

Gohn (2006), importante estudiosa dos movimentos sociais no Brasil, se refere à 

Educação formal como  

aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos previamente demarcados; 

a informal como aquela que os indivíduos aprendem durante seu processo 

de socialização - na família, bairro, clube, amigos etc., carregada de valores 

e culturas próprias, de pertencimento e sentimentos herdados: e a educação 

não-formal é aquela que se aprende "no mundo da vida", via os processos 

de compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações 

coletivos cotidianas. (GOHN, p. s/n, 2006) 

 

Essas definições são importantes para situarmos nosso objeto de estudo entre a 

Educação Não-formal. Por não ocorrer em espaços escolares e seguindo currículos 

estabelecidos, não significa que não haja uma institucionalização, uma metodologia. Ao 

observarmos o NUCA em Itajá, a instituição do Selo UNICEF e suas metas, uma 

Coordenação de servidores municipais e regras de convivência estão presentes.  

A Educação popular se desenvolve a partir da experiência dos movimentos sociais. 

Uma pedagogia que adapta às necessidades de transformação social dos mais diversos 

comunidades, tais como, trabalhadores rurais, quilombolas, ribeirinho, etc, etc. (GADOTTI, 

2012) e que tem como grande educador, Paulo Freire. Seguindo seus ensinamentos, podemos 

dizer que a educação é um ato de conscientização, de agir e refletir o mundo. O diálogo e a 

práxis são conceitos fundamentais para a Educação popular.  

Em sua pedagogia da autonomia, Freire (2000) explica que esta pedagogia busca pela 

superação das opressões, estabelecer relações de igualdade e não autoridade, valorizar os 

conhecimentos prévios dos educandos, e ter no diálogo a chave para a libertação uns dos 

outros. Para além da leitura das palavras, sujeitos históricos-políticos são leitores do mundo 

no qual se inserem. Não há reflexão sem ação, nem ação sem reflexão.  

Os jovens se constituem enquanto grupo coeso e que compartilha de um sentido de 

cidadania uma vez que tem a possibilidade de refletir e agir sobre sua realidade social. É 

nessa perspectiva que este estudo irá buscar compreender a experiência dos jovens 
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participantes do NUCA, entendendo tais experiências com processos de reflexão e ação 

integrantes de uma Educação não-formal e popular.  

 

METODOLOGIA  

Este é um estudo exploratório de caráter qualitativo, no qual buscou-se descrever a 

experiência dos jovens do Núcleo de Cidadania de Adolescentes (NUCA) em Itajá-RN, 

assim como, as dinâmicas sociais que fundamentam a prática educativa formal e não-formal 

que levem os jovens a desenvolverem-se enquanto atores políticos em sua comunidade por 

meio da participação.  

A pesquisa se realizou por meio de um levantamento bibliográfico em artigos 

acadêmicos encontrados na plataforma Scielo e Redalyc a partir da combinação de 

descritores: Juventude, educação não-formal, pedagogia social e cidadania. Em seguida, 

foram coletados e lidos os documentos divulgados pelo site da UNICEF: o Guia 

metodológico do Selo UNICEF Edição 2021-2024 e o Guia de Participação cidadã de 

adolescentes Edição 2021-2024. O objetivo foi tomar conhecimento da estrutura e 

funcionamento padrão do NUCA difundido pelo UNICEF. 

Uma visita foi realizada ao local onde as reuniões do NUCA acontecem visando 

conhecer e entrevistar a equipe de articuladores do Selo UNICEF em Itajá. Após a visita, 

foram realizadas anotações em diário de campo. Esses registros foram base para descrever o 

surgimento e funcionamento do NUCA. E por fim, foram realizadas quatro entrevistas com 

jovens integrantes do NUCA, sendo dois homens e duas mulheres entre 17 a 19 anos. 

O objetivo das entrevistas não foi alcançar representatividade do grupo, e tampouco 

avaliar a participação deles nas atividades do NUCA, mas sim, compreender por meio de 

experiências individuais as práticas educativas e a construção da participação política de 

adolescentes neste município.  

Para garantir a integralidade das falas, as entrevistas foram gravadas com a permissão 

dos jovens. Neste artigo, os nomes foram alterados de modo a garantir a sigilo das 

identidades dos jovens. Os resultados desse estudo serão apresentados na sessão seguinte. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  
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Em Itajá, o NUCA foi constituído pela primeira vez em 2009 como um dos critérios 

para participação do município no Selo UNICEF, porém, segundo as articuladoras, o Núcleo 

levou muitos anos para se consolidar como um espaço real de participação dos adolescentes, 

estando na atual gestão, em sua melhor fase, na qual a participação dos jovens é, nas palavras 

de Amélia, “real”, pois segundo ela, há prefeituras que não tem interesse em formar NUCAs 

e, terminam por cadastrar grupos de adolescentes apenas para cumprir as metas do UNICEF, 

sem efetivar ações.  

Para ingressar no NUCA em Itajá, o adolescente deve manifestar interesse e 

preencher um formulário. O UNICEF define que um NUCA deve ser formado por no 

mínimo 16 adolescentes – sendo 8 homens e 8 mulheres - e no máximo 30. Não há seleção 

de candidatos, contudo, ao completar 30 integrantes não há mais cadastramento na 

plataforma do UNICEF, ainda assim, o adolescente pode participar das atividades 

normalmente. De modo similar, aqueles que completam 18 anos, se desejarem, continuam 

participando das reuniões e ações do grupo.  

Os NUCAs têm autonomia quanto a periodicidade das reuniões e práticas educativas, 

o que faz com que cada NUCA possa se organizar de modos muito diversos.  

Segundo Amélia, uma das mobilizadoras do Selo Unicef, cada tema é trabalhado ao 

longo de um mês, seguindo três etapas. A primeira delas é o debate do tema escolhido 

previamente entre os articuladores. Nos dias anteriores à reunião, a equipe de articuladores 

e a mobilizadora do NUCA fazem pesquisa sobre o assunto, buscam materiais de estudo em 

livros, internet, notícias, filmes de modo a suscitar um debate entre os jovens. 

Durante a reunião semanal, em formato de roda, os jovens se sentam para ver e ouvir 

uns aos outros. Em alguns encontros, são feitas dinâmicas em grupos, o que favorece que 

todos participem. Essa estratégia é importante para a divisão de tarefas e também maior 

proximidade entre os jovens, ou seja, mesmo quem é introvertido e não exporia suas ideias 

para o grupo maior, se sente à vontade em pequenos grupos para se manifestar.  

Trabalhamos o tema proposto em encontros semanais e fabricamos os 

materiais que serão utilizados para auxiliar nossa didática, sejam vídeos 

nas redes sociais, panfletos ou roteiros. No NUCA, o público-alvo são 

jovens de 13 a 17 anos, mas recebemos ouvintes de outras idades que tem 

o interesse em contribuir, trabalhando com respeito e união. (Fabíola). 

 

Alguns temas são trabalhados em várias reuniões, conforme o interesse ou 

necessidade do grupo. Portanto, o conteúdo das reuniões não é pré-determinado e nem é 
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rígido, mas sim, construído ao longo das atividades.  A etapa final constitui-se em levar para 

a comunidade contribuições a partir do que foi debatido pelos adolescentes. Em reunião, a 

mobilizadora e o grupo de adolescentes planejam ações na comunidade, tais como: ir à rádio 

falar sobre o tema, ou ainda, ir a uma escola de ensino fundamental ou médio, realizar 

atividades em praças da cidade, fazer panfletos e entregar nas casas, dentre outras 

possibilidades.  

Por meio dessa dinâmica há uma práxis educativa, onde há o desenvolvimento de 

conhecimentos, relacionamentos, compromissos coletivos e ações comunitárias. Os jovens 

se afirmam, assim, enquanto um grupo unido, uma identidade social ao mesmo tempo que 

também se apresentam à comunidade como agentes integrados à sua realidade e capazes de 

promover transformações.  

 

 “VAMOS FAZER A DIFERENÇA!”: a constituição de sujeitos políticos 

A partir dos relatos dos quatros jovens entrevistados e entrevistadas, sabe-se que 

inicialmente, os adolescentes de Itajá eram convidados por uma servidora – que antecedeu 

Amélia - que exercia a função de articuladora. As reuniões não tinham regularidade. 

Eventualmente, os jovens eram convidados a comparecer em palestras e em eventos da 

prefeitura, também recebiam camiseta e mochila do NUCA. Contudo, não havia uma atuação 

conjunta enquanto grupo. 

 Segundo Jorge, um dos jovens integrantes, nesse primeiro momento, ir aos eventos 

não passava de uma obrigação pois não havia, até então, um motivo para participar. “Os 

jovens ficavam só ouvindo, de cabeça baixa, era chato, mas ia muita gente. Eu ia porque 

sabia que amigos meus também estariam lá”.  

O relato dos demais jovens reforça o de Jorge, tanto Cláudia quanto Fabíola, ambas 

integrantes do NUCA, chegaram a mencionar que tinham vontade de sair do NUCA nesse 

primeiro momento. Fabíola relata que: “A gente ia para essas conferências aqui no 

município, a gente ia participar, só que a gente não tinha opinião, não tinha voz... a gente ia 

para mostrar que o município tinha NUCA”. 

 Depois de um período sem atividade alguma, os jovens voltaram a ser convidados a 

participar do NUCA, agora sob nova Coordenação, tendo Amélia, André e Robson como 

articuladores. Sob esta nova gestão o NUCA passou a seguir as metas do Selo Unicef, a 

abordar os temas propostos por este, cadastrar os participantes seguindo o limite de 30 
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participantes e a organizar as reuniões semanalmente articulando os conhecimentos com 

atividades práticas na comunidade.  

Além dos temas propostos em cada edição do Selo UNICEF3 também há temas e 

atividades que ligados aos interesses do grupo. Há, por exemplo, pautas nacionais ou locais, 

tais como: as Eleições e a importância do voto, campanhas municipais por Lixo Zero e 

reciclagem, Setembro Amarelo, Novembro Negro, a valorização das atividades culturais e 

esportivas da cidade, dentre outros. 

 Jorge menciona que, com a mudança na organização “ficou muito melhor, agora dá 

vontade de ir. É enriquecedor, tanto nas questões como cidadania, problemas sociais...Essa 

foi a época de ouro do NUCA. A galera cresceu demais, agora é um lugar que todo mundo 

gosta de ir. Não é só obrigação.”  

Márcio diz que no NUCA não tem uma liderança rígida, “todos podem liderar algo 

no NUCA, então, você cresce, você tem responsabilidade dentro do NUCA. No evento que 

a gente organizou eu vi que todo mundo podia liderar. Então, eu me identifiquei mais”. 

Fabíola diz que o NUCA é um lugar onde os jovens se sentem “confortáveis e seguros”. Esse 

sentimento de “segurança” e “conforto” é resultado de uma construção de vínculos entre os 

membros do grupo, de um lado, e, por outro lado, de vínculos com a comunidade de Itajá, a 

qual passou a reconhecer a atuação dos jovens e valorizar o NUCA. 

 Os entrevistados mencionam que no NUCA todos são “amigos”, inclusive os jovens 

e os articuladores. Em suas falas também expressam se sentirem em “família”. Para além 

das reuniões e os “assuntos sérios”, também há espaços para conversas amenas, risadas, e 

para combinar momentos de lazer, por exemplo, uma viagem à praia, cinema, jogos. Jorge 

comenta que nunca presenciou ofensas dentro do grupo, e quando há alguma “brincadeira 

que passa dos limites”, os articuladores intervêm. Cláudia comenta que só viu uma pessoa 

desistir do NUCA por não se sentir acolhido. Ela diz ainda que há mães que já a pararam na 

rua para perguntar sobre o NUCA e como fazer para seu filho participar. Ela fica muito feliz 

em ver o interesse da comunidade em relação aos jovens do NUCA. 

 Por suas falas é perceptível o sentimento de pertencimento e identidade dos jovens. 

Há tanto a integração do grupo entre si, quanto deste e a comunidade de Itajá.  

                                                           
3Para a edição 2021-2024, os temas são os seguintes: 1. Empoderamento das meninas e promoção da igualdade 

de gênero; 2. Prevenção da gravidez na adolescência e promoção dos direitos à saúde sexual e à saúde 

reprodutiva; 3. Enfrentamento ao racismo e outras violências; 4. Promover a mitigação dos riscos e impactos 

das mudanças climáticas sobre as crianças e adolescentes 
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Os jovens se integraram na comunidade a partir de ações periódicas nas escolas 

municipais e estaduais. No nível das instituições do município, os jovens são chamados a 

participar de Conselhos municipais como os de Educação e Assistência Social, tendo sempre 

uma cadeira reservada a um representante do NUCA. Jorge cita que por meio do NUCA, ele 

já participou de reuniões onde estava o prefeito, vereadores. Cláudia relata que em inúmeras 

ações do município, os jovens são chamados a contribuir, por exemplo, na entrega de cesta 

básica às famílias assistidas. Dessa forma, desenvolvem conhecimentos sobre os vários 

bairros da cidade e seus moradores, bem como do funcionamento do poder público 

municipal.  

Foi em 2019 que o município descobriu que tinha um NUCA por conta que 

ninguém sabia.... Mesmo em 2019, a gente fez o nosso próprio evento na 

praça de eventos, que foi um dos maiores eventos que a gente fez. A gente 

teve uma noite para a comunidade e a gente ofertou alimentação, 

dinâmicas, apresentações, tudo com nossas próprias mãos! A gente 

trabalhou muito!...(Fabíola) 

 

A utilização dos meios de comunicação se tornou muito importante para desenvolver 

habilidades de expressão diversas: escrita de roteiros, comunicação oral pela rádio, na 

expressão pública desenvolvida nas escolas. Tanto Fabíola quanto Cláudia relatam ter 

melhorado sua forma de expressão e estarem prontas para falar na rádio sempre que preciso, 

ou ainda, dar palestras e entrevistas. 

Por meio destas vivências os jovens desenvolvem-se em suas habilidades pessoais e 

enquanto sujeitos políticos. Márcio relata que “era uma pessoa muito envergonhada. Não 

tinha interesse em nada que fosse para falar em público. Eu tinha muito medo. Hoje eu vou 

nos eventos e a gente coordena, lidera”. Segundo Fabíola, o NUCA abriu portas para a 

participação dos jovens na comunidade. 

...eles sempre me chamam para dar entrevistas ou falar sobre o que é o 

NUCA. Para mim e a minha experiência, isso é muito bom. O 

protagonismo juvenil foi sempre algo que eu queria muito, tipo, mudar o 

mundo com o meu conhecimento. E hoje eu sei que eu consigo fazer isso, 

sabe? Tipo, eu faço isso. É incrível a experiência! Assim, surreal que eu 

não consigo me ver mais sem participar de projetos sociais. (....) Na minha 

visão, cidadania. entra muito no trabalho em equipe. Meu ponto de vista é, 

são pessoas que trabalham em conjunto para um bem maior, ou seja, para 

a comunidade. Eu me considero uma cidadã que faz a diferença (Fabíola). 

 

Para mim foi enriquecedor, tanto no conhecimento em geral, quanto no 

sentimento de coletividade!... Eu pensava em ajudar bairros, eu pensava 

sempre em fazer alguma coisa para ajudar a cidade a melhorar, e como ela 
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já é pequena o impacto é grande...qualquer mudança faz muita diferença 

para a cidade. Eu me lembro do tema Evasão escolar. E a gente saiu nas 

casas falando a respeito e encontramos pessoas que haviam saído da escola, 

seja para trabalhar, ou menina que estava grávida. Esse foi um ponto que 

me marcou muito(...) Uma outra situação que eu lembro... Eu e um amigo 

do basquete e mais três ou quatro pessoas que jogavam basquete com a 

gente e que faziam parte do NUCA... a gente se reuniu para ir na Câmara 

Municipal para protestar sobre a quadra de basquete. A gente entrou para 

falar lá dentro na reunião deles, mas não teve Assembleia. Então, a gente 

foi no dia seguinte. Teve uma galera que perdeu prova para ir para lá. 

Então, fomos a gente do basquete e mais uns amigos que participavam do 

NUCA e foram mais umas amigas também. Então, essa situação mostra o 

que o NUCA despertou em nós. E foi importante porque a gente realmente 

conseguiu reformar a quadra (Jorge). 

 

Jorge fala que hoje se considera um “cidadão itajaense com orgulho”. Sua visão sobre 

a sociedade de Itajá mudou e hoje Jorge valoriza mais a história de sua cidade e dos povos 

que a constituíram e nem sempre mencionados na história oficial.  

Cláudia percebeu que podia fazer a diferença em uma atividade em uma escola 

durante o Setembro Amarelo, quando percebeu que havia ali pessoas precisando de ajuda. 

“Eu acho que é totalmente importante que os adolescentes se mobilizem para ajudar outro 

adolescente. Não importa se é Setembro Amarelo ou se é para fazer o título de eleitor. A 

gente está incentivando a trazer a mudança para nossa cidade, e isso é muito importante para 

mim”.  

Cláudia menciona que as crianças que os conhecem das escolas param na rua para 

perguntar quando os jovens do NUCA voltarão às suas escolas.  

[Ver as crianças] perguntando “Cadê o pessoal do NUCA? A gente está 

com saudade”. Então, eles viam que isso é importante e a gente ficou muito 

feliz em saber disso... que eles ficam felizes em ver a gente. Eles estão se 

espelhando em nós para serem adolescentes melhores. Então para mim, 

isso é totalmente importante eu acho muito legal isso (Cláudia). 

  

O sentido de coletividade e de participação expresso pelas falas sobre “fazer a 

diferença” é o cerne de uma prática política voltada para a afirmação a cidadania real, ou 

seja, que vá para além das garantias formais da Constituição e das leis. Elas ganham corpo 

e voz por meio das ações coletivas dos jovens ao se reunirem, representarem os jovens nos 

Conselhos municipais, irem em espaços públicos, seja a praça, seja a Câmara municipal. 

Mas para isso, houve uma construção de relações positivas de confiança, “segurança”, 

“conforto” para a participação dos jovens. E, além disso, o desenvolvimento de uma práxis  
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que produza conhecimentos e ações no coletivo de jovens, que por sua vez, produzam outras 

práxis em outros âmbitos da cidade. 

Segundo Amélia, a atual gestão municipal valoriza a atuação do Núcleo, contudo, o 

desafio atual é a manutenção das ações. Os jovens são capazes de plena atuação política, 

mas é preciso espaços para que isso aconteça. Para ela, ainda é preciso que o poder público 

elabore uma política municipal para os adolescentes. Do contrário, as ações empreendidas 

pelo NUCA por razão da participação do município no Selo UNICEF correm o risco de se 

enfraquecerem ou serem descontinuadas a depender dos governos municipais subsequentes. 

Esse é o desafio para a institucionalização de uma cidadania ativa para jovens. 

 

CONCLUSÕES 

Organizados a partir de iniciativas de implementação de um programa 

institucionalizado no seio do UNICEF, os jovens de Itajá construíram sua própria dinâmica 

de atuação na cidade, criaram entre si um sentimento de pertencimento e identidade de grupo, 

o qual recebe o reconhecimento da população da cidade.  

Este processo de educação não-formal tem como base o diálogo e a afetividade e 

toma como estratégia a reflexão e ação, em uma práxis na qual a ação é refletida, embasada 

em conhecimentos prévios, e por sua vez a reflexão é contextualizada, pois finca os pés no 

chão, isto é, na realidade de Itajá, nas questões que afetam os jovens e a comunidade geral. 

Por fim, podemos dizer que a experiência dos jovens de Itajá nos traz a perspectiva 

de desenvolvimento e fortalecimento de uma cidadania real e não apenas formal. a 

experiência dos jovens do NUCA. 

 Uma sociedade mais democrática e cidadã depende de práticas que se incorporem no 

cotidiano da cidade. Esse sentido cotidiano de cidadania está presente na fala deles. Que essa 

experiência possa se multiplicar e abrir caminhos duradouros para as próximas gerações. 
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RESUMO 

O presente artigo propõe-se a estabelecer a relação entre a educação fornecida em ambientes 

não escolares, e como essa educação de conhecimentos contribui para a diminuição da 

desigualdade educacional, trazendo o recorte da desigualdade de acesso a padrões diferentes de 

qualidade educacional. Tendo como objeto de estudo o caso da Associação GRIS Solidário, 

identificando as ações desenvolvidas e como estas ações educativas contribuem para a 

diminuição das desigualdades educacionais, a partir da percepção dos beneficiários/ usuários. 

Caracterizada como uma pesquisa de natureza qualitativa e utilizando a técnica de entrevista 

semiestruturada. Frente às informações fornecidas através da pesquisa compreende-se que a 

educação não-formal contribui não apenas para a diminuição das desigualdades educacionais 

como também auxilia na diminuição das desigualdades sociais em decorrência de não só trazer 

ações contribuintes para o desempenho e desenvolvimento escolar, mas também na formação 

dos indivíduos para viver em sociedade, em um processo de construção da cidadania, 

auxiliando-os de maneira socioeducacional. 

 

Palavras-chave: Educação não-formal. Desigualdade educacional. Desigualdade social. 

Cidadania. 

 

ABSTRACT 

The present article proposes to establish the relationship between the education provided in 

non-school environments, and how this acquisition of knowledge contributes to the reduction 

of educational inequality, bringing the cut of inequality of access to different standards of 

educational quality. Having the case of Associação GRIS Solidário as object of study, 

identifying the actions developed and how these educational actions contribute to the reduction 

of educational inequalities, from the perception of the beneficiaries/users. Characterized as a 

qualitative research and using the semi-structured interview technique. In view of the 

information provided through the research, it is understood that non-formal education 

contributes not only to the reduction of educational inequalities but also helps to reduce social 

inequalities as a result of not only bringing actions that contribute to school performance and 

development but also to the training individuals to live in society, in a process of building 

citizenship, helping them in a socio-educational way. 

 

Keywords: Non-formal education. Educational Inequality. Social Inequality. Citizenship.  
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INTRODUÇÃO 

       Na pesquisa construída, tivemos o objetivo geral de analisar como as ações educativas 

oferecidas pela associação GRIS contribuem para a diminuição das desigualdades educacionais. 

Para tanto identificamos as ações educacionais desenvolvidas pela instituição, e 

compreendemos a percepção dos beneficiários/ usuários frente a estas ações. A associação Gris 

Espaço Solidário Casa Maria de Lourdes, teve sua criação em Agosto de 2018, tendo como 

objetivo inicial o assistencialismo, frente a tantas famílias em vulnerabilidade socioeconômica. 

Entretanto, pela grande demanda, pensou-se em um local que viesse a ser o ponto de 

recebimento e distribuição dessas arrecadações, surgindo assim o GRIS, em uma casa alugada, 

na rua Diogo Barbosa Machado, no bairro da Várzea, localizado em Recife. Contudo, o espaço 

expandiu seus objetivos, passando a oferecer diversas atividades gratuitas à população, 

incluindo acolhimento e atividades pedagógicas e terapêuticas, através da Pedagoga, 

Psicomotricista e co fundadora do Gris, juntamente com voluntários e estudantes do curso de 

Pedagogia da UFPE - Universidade Federal de Pernambuco, em Recife. Tendo como pergunta 

central: Quais as ações educacionais fornecidas pelo GRIS e como elas contribuem para a 

redução das desigualdades educacionais? Especificamente no acesso a padrões diferentes de 

qualidade educacional. É importante esclarecer que essa pesquisa foi realizada completamente 

de forma remota, em decorrência de ter sido realizada no período da pandemia (COVID-19)  

destinada a fazer uma análise das atividades e ações fornecidas antes do período pandêmico. A 

educação formal e a não-formal já foram consideradas por muito tempo como dois extremos 

inconciliáveis e a educação não-formal muitas vezes considerada informal e inferior, mas será 

que cabe apenas à educação escolarizada proporcionar os conhecimentos para os seus 

indivíduos em sociedade? Pode a educação não-formal contribuir para a diminuição das 

desigualdades educacionais? 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

      Como categorias teóricas elencamos a educação não-formal e a desigualdade educacional. 

Para compreendermos a educação não-formal, faz-se necessário trazer o conceito da mesma. 

Segundo (GOHN, 2020, p.12): “A educação não formal é um processo sociopolítico, cultural e 

pedagógico de formação para a cidadania, entendendo o político como a formação do indivíduo 

para interagir com o outro em sociedade.” Gohn (2020) também fala que a educação não-formal 

é construída por escolhas e intenções, e o aprendizado não é espontâneo, pois é resultado de 
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condicionalidades. Além disso, a educação não-formal se refere à formação do ser humano, e é 

um direito social de todos (as). Por esta não ocorrer dentro da escola ou não desenvolver 

processos escolarizados, é desconsiderada muitas vezes como educação pela sociedade e pelos 

meios de comunicação. (GOHN, 2020). Entretanto, diversos tipos de aprendizagens são 

desenvolvidas na educação não-formal, tais como: aprendizagem política, aprendizagens que 

proporcionam o desenvolvimento de habilidades e/ou potencialidades capacitando o indivíduo 

para o trabalho, e a aprendizagem de organização em coletivo e com objetivos comunitários e 

voltados para a solução de problemas sociais.  

 Neste sentido, a educação não-formal, é definida como aquela que se aprende no 

“mundo da vida”, através dos processos de compartilhamentos de experiências, principalmente 

em espaços e ações coletivas cotidianas, realizando-se geralmente em espaços não-formais, 

direcionando-se a formação de cidadãos (as) livres, emancipados, portadores de direitos e 

deveres, uns para com os outros. Como citado anteriormente, os principais espaços de atuação 

da educação não-formal, são em espaços não-formais, como explicita Gohn (2020): 

[...] As práticas da educação não-formal se desenvolvem usualmente 

extramuros escolares, nas organizações sociais, nos movimentos, nos 

programas de formação sobre direitos humanos, cidadania, práticas identitárias, 

lutas contra desigualdades e exclusões sociais. Elas estão no centro das 

atividades das ONGS nos programas de inclusão social, especialmente no 

campo das artes, educação e cultura. [...] ( GOHN, 2020, p. 13). 

Gadotti (2005) traz as definições e as diferenças entre a educação formal e a educação 

não-formal. Enquanto a educação formal tem objetivos claros e é principalmente representada 

por Escolas e Universidades com uma diretriz educacional, centrada num currículo, com 

hierarquias e burocracias definidas a nível nacional e com órgãos que a fiscaliza, a educação 

não-formal é mais difusa e menos burocrática e hierárquica, não tendo obrigatoriedade em 

aderir ao sistema de séries e níveis sequenciais. podendo ou não certificar a aprendizagem. 

Contudo, mesmo com tais diferenças estruturais, não devemos comparar os dois tipos de 

educação, nem inferiorizar a educação não-formal. Trata-se de conhecer melhor suas 

possibilidades e potencialidades, e harmonizá-las em benefício de todos.  

Dessa forma, deve-se observar a educação não-formal como aliada e oportunizadora de 

possibilidades para a educação formal, na medida em que a formal não consegue abarcar a 

educação em seu sentido pleno, sendo a formação de indivíduos para a cidadania, parte dessa 

plenitude. Gohn (2020) traz a crítica de que a formação cidadã é um dos objetivos, estabelecidos 

pela Lei de Diretrizes de Base (LDB), contudo, a educação formal tende a atender aos atributos 
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próprios e específicos, como alfabetizar, ensinar a arte da matemática, dar acesso aos 

conhecimentos construídos pela humanidade, e não consegue realizar esse dever, deixando 

brechas na educação dos indivíduos.   

         E por esse motivo, Gohn (2020) afirma que deve existir uma articulação do formal com o 

não-formal, tendo a educação não-formal como diretriz estruturante da formal, e não como mera 

complementação. Neste seguimento, a autora acrescenta que a educação não-formal, quando 

atrelada a projetos sociais, desenvolve a inclusão e atua combatendo o preconceito e outras 

temáticas, agindo na educação básica dos indivíduos, fortalece o processo de aprendizagem, 

provendo outras dimensões que a estrutura curricular não atinge.  

          Conceituando as desigualdades educacionais, Dubet (2001, p.5 apud MICHALOVICZ, 

2015, p.11086) conceitua como: “um conjunto de processos sociais de mecanismos e 

experiẽncias 4 coletivas e individuais”. Tal definição nos traz a interpretação de que o sistema 

educacional “não está isento e é perpassado pelas desigualdades'' (MICHALOVICZ, 2015, p. 

11086).  Ao falar sobre desigualdade na educação, Michalovicz (2015, p. 11085) afirma que : 

“faz-se necessário analisar o paradoxo existente na escolarização da população brasileira”, a 

partir do momento em que tivemos avanços em relação ao direito à educação para todos, por 

meios de leis como a carta magna de 1988, entretanto, mesmo com leis que reafirmam tais 

direitos, as desigualdades educacionais se perpetuam, sobretudo nas camadas menos 

favorecidas economicamente.  

 Trazendo um recorte histórico, podemos constatar que a partir do processo de 

industrialização e modernização da sociedade, a escola passa a ser tratada como necessária para 

a formação da população, no entanto, com fins mercadológicos (formação de mão de obra 

qualificada). Dessa forma, mesmo com o processo de democratização do ensino, as 

desigualdades educacionais não foram superadas, sendo a educação distribuída entre as 

camadas sociais de forma desigual, permanecendo a dualidade no ensino: a classe social 

dominante recebia uma formação para a intelectualidade e o ingresso na academia, e as camadas 

populares tinham um ensino na direção da preparação e/ou qualificação para o trabalho. 

(MICHALOVICZ, 2015). Como traz Perez (2007, p. 62 apud MICHALOVICZ, 2015, p. 

11089): “Ao mesmo tempo em que princípios de desigualdades são ressaltados como o acesso 

à escolarização, procedimentos de segregação social, são legitimados, oferecendo uma 

qualidade de ensino desigual para os diferentes segmentos sociais.” 
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       Dessarte, podemos depreender que as desigualdades educacionais estão estritamente 

ligadas às desigualdades sociais. Como apresenta Saviani (2011, p.8 apud MICHALOVICZ, 

2015, p.11093) ao problematizar a Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB) de 1961, que 

isentava o Estado de sua responsabilidade em garantir a gratuidade do ensino, caso a família 

não comprovasse a situação de pobreza do responsável, ou ainda se houvesse insuficiência na 

escola, e sem desenvolver ferramentas para as pessoas que não conseguissem comprovar, 

privando do direito à educação gratuita, limitando-as,  reproduzindo a desigualdade educacional 

e perpetuando a desigualdade social, uma vez que os indivíduos não acenderiam socialmente, 

por meio da educação. 

        É necessário explicitar que há diversos tipos de desigualdades educacionais, porém, 

trazemos especificamente a desigualdade educacional de acesso a padrões diferentes de 

qualidade educacional que de acordo com Sampaio e Oliveira (2015) o acesso desigual à 

educação gera diversos efeitos negativos, um exemplo trazido pelos autores é o efeito de 

exclusão, resultando na desigualdade econômica, devido a demanda por trabalho qualificado, e 

sendo a demanda grande e a oferta pequena, o salário desse grupo será diferente dos salários de 

outros grupos de trabalhadores. (SAMPAIO; OLIVEIRA, 2015, p.512). Reverberando tais 

inferências, podemos refletir sobre o que fala Neto (2013, p.97 apud SAMPAIO; OLIVEIRA, 

2015, p.523): “O Brasil ainda está distante, não somente da equidade entre as escolas, mas 

também da garantia de um padrão mínimo de qualidade [...] ”. 

 

METODOLOGIA  

A pesquisa realizada trouxe uma abordagem qualitativa, onde realizamos pesquisa 

bibliográfica e pesquisa documental, que segundo Fonseca (2002, p.32 apud SILVEIRA; 

CÓRDOVA, 2009, p.37): As duas pesquisas seguem o mesmo caminho, mas a pesquisa 

bibliográfica utiliza referências teóricas retratadas de materiais já elaborados, retirados muitas 

vezes de livros e artigos, já a pesquisa documental tem um acervo de fontes mais diversificada 

e sem tratamento analítico. Toda a pesquisa foi realizada de forma remota, e através da coleta 

de dados tendo objetivo de analisar como as ações fornecida pelo GRIS contribuem para a 

diminuição das desigualdades educacionais. Na coleta de dados optamos pela técnica de 

realização de entrevistas, realizamos entrevistas estruturadas, com 2 pais/responsáveis por 

crianças e adolescentes, que integram a instituição, pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. 

Também optamos pela utilização da entrevista semiestruturada, que ocorreu através do 
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aplicativo Google Meet, o entrevistado foi o coordenador da associação GRIS. Foi utilizado um 

roteiro de perguntas a serem abordadas e no decorrer da entrevista foram surgindo novos 

questionamentos sobre a dinâmica, história e estruturação do Gris, tal entrevista foi realizada 

com objetivo de entender a dinâmica de atividades realizadas na instituição, buscando 

identificar as ações fornecidas pelo GRIS, mapear as ações fornecidas pelo Gris na comunidade 

da Várzea em relação às desigualdades sociais e mapear as estratégias utilizadas por eles na 

diminuição das desigualdades. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

        Nesta etapa apresentamos os resultados e discussões dos dados coletados a partir de 

entrevistas realizadas com o coordenador e os responsáveis dos alunos.  

 

 Educação não-formal e desigualdade educacional: O caso do Espaço Gris 

     No decorrer da entrevista com o coordenador notamos que as ações/atividades desenvolvidas 

pelo GRIS solidário, tem um caráter educativo que vai além das barreiras impostas pela 

educação escolarizada, o processo de ações fornecidas se caracteriza por uma educação não-

formal, definida como sendo uma educação que prepara indivíduos para a formação da 

cidadania (GOHN, 1999, p.98-99 apud GADOTTI, 2005, p.3).  

          Acerca das atividades educativas desenvolvidas na associação, informaram-nos sobre as 

oficinas de produção criativa, onde as crianças planejam, organizam, e executam uma ideia.” O 

que nos remete ao pensamento de Gohn (2020), que afirma a intencionalidade na construção da 

educação não-formal, e por isso, a aprendizagem não é espontânea, na medida que aquela 

situação foi planejada e o indivíduo condicionado. Ainda na escuta sobre as as atividades 

educativas desenvolvidas no espaço, nos descreveram trabalhos realizados com a temática de 

direito à cidade através da confecção de maquetes, e isto se enquadra como aspectos 

caracterizantes da educação não-formal: a formação para a cidadania e à conscientização acerca 

dos direitos humanos, (GOHN, 2020).  Também foi falado sobre o reforço escolar, direcionado 

a algumas crianças com dificuldades de alfabetização, fornecido por pedagogos e 

psicopedagogos. 

     A respeito dos conteúdos trabalhados na associação e a metodologia utilizada, o coordenador 

nos relatou que os conteúdos são trabalhados de acordo com a necessidade diária, como por 

exemplo a temática racial levantada por um aluno na sua percepção de ser observado pelos 
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seguranças no supermercado. E assim observamos três aspectos relevantes, como: a valorização 

da experiência do sujeito, a construção de um ensino a partir da partilha, e abordagem de um 

conteúdo social. Tal análise pode ser realizada com base na concepção de Gohn (2020) a 

respeito da educação não-formal, ao falar que diversos tipos de aprendizagens são extraídos 

nesse modelo educacional, sendo uma delas a aprendizagem de se organizar em coletivo e com 

objetivos comunitários, pensando na solução de problemas sociais. Ao discutirem a temática 

do racismo, que é um problema social, visaram a conscientização das crianças frente a essa 

questão, além da construção identitária, e consequentemente à luta contra as desigualdades e 

exclusões sociais. Outra característica observável, segundo Gonh (2010) é o aprendizado 

referente a diversidade, onde o indivíduo aprende a conviver e respeitar o outro, existindo uma 

mutualidade nesse processo.                              

        Podemos observar a importância das ações fornecidas pela instituição, na análise das 

entrevistas que realizamos com os responsáveis, que afirmaram haver bastante influência no 

exercício das crianças, como leitura, escrita e pintura. Sendo estas ações do GRIS estímulos 

positivos no processo de aprendizagem dos sujeitos. Outros aspectos foram trazidos, como a 

questão da socialização das crianças, a timidez, etc. Entendemos que através destas atividades 

que as crianças/adolescentes participavam na instituição, não há apenas um auxílio na 

escolarização e consequentemente na diminuição das desigualdades educacionais, mas também 

na formação do cidadão, da interação um para com o outro em sociedade, preparando-os para 

a vida. Constatamos a influência desta modalidade da educação no desejo pelo aprender, onde 

as crianças se sentem estimuladas a estudarem, e a construírem suas aprendizagens como 

agentes, tal incentivo pode ser atribuído à prática da educação não-formal, na medida que esse 

tipo de educação valoriza as vivências dos indivíduos, o que pode atraí-los e incentivá-los, 

fazendo-os pertencentes àquele processo de conhecimento. 

 Também foi possível identificar nas ações educativas da educação não-formal 

fornecidas pela associação como promotoras e possibilitadoras na transformação de realidades 

desfavorecidas pelo contexto social que propicia tantas desigualdades. É possível ainda 

perceber que tais atividades fornecidas não seriam custeadas pelos responsáveis, justamente por 

condições financeiras. O GRIS é localizado no bairro da Várzea na cidade do Recife, que 

segundo dados do site da prefeitura do Recife, é formado por 70.453 habitantes, sendo a grande 

maioria formada por mulheres, com o número de 37.583 e em dados inferiores 32.870 por 

homens, ainda destacamos que 46,84% das pessoas responsáveis pela renda domiciliar são 
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mulheres e referente a taxa de alfabetização da população de 10 anos e mais anos de idade, 

temos o percentual de 93, 2% de alfabetizados, contudo a prefeitura enfatiza que esses dados 

de alfabetização se referem ao conceito básico: “capazes de ler ou escrever pelo menos um 

bilhete simples.”  

Esses dados são de extrema importância pois se revelaram nas falas dos responsáveis 

que ao responderem as perguntas revelaram a falta de condições financeiras, a fome, e como  

Gris auxiliava essas famílias através com doações de alimentos, produtos de higiene, 

medicamentos, etc, como também essas mães solos ( formam a maioria dos responsáveis) 

possuem um baixo nível  de escolarização, alegando não conseguirem ajudar seus filhos nas 

tarefas escolares, e por isso ressaltam a importância do GRIS como um agente promotor de 

potencialização.  

 Outro aspecto relatado foi o sentimento de medo, onde os responsáveis se sentiam 

inseguros por residirem num bairro “violento” e terem os seus filhos presenciando tais 

situações, afirmando que as crianças já estavam com os comportamentos alterados. Percebemos 

pelos relatos que o GRIS promove tanto para as crianças quanto para as famílias um aspecto de 

esperança e de mudança de realidade social e educacional. Constatamos que através de ações 

fornecidas pela instituição, os indivíduos adquirem um capital social e cultural mais rico que é 

possibilitado pela presença da associação.  

 

CONCLUSÕES 

 Por meio das análises dos dados coletados, podemos refletir acerca da importância da 

educação não formal nos espaços socioeconomicamente vulneráveis, atuando como uma 

ferramenta de combate às desigualdades. Também foi possível observar a existência da relação 

entre a educação não-formal e a educação formal, atrelando-as à construção de potencialização 

da educação e possibilitando uma formação completa para o indivíduo. Percebemos que a 

educação não-formal proporciona aos indivíduos um espaço de incentivo a educação, na medida 

em que estes se sentem participantes e agentes do processo de aprendizagem, afinal suas 

experiências e/ou vivências fazem parte da construção dos conteúdos. Compreendemos a 

educação não-formal como atuante direto na formação do indivíduo, à cidadania, no seu 

convívio social, no respeito a diversidades, na consciência de direitos e deveres, e outros. Vale 

ressaltar que compreendemos esta pesquisa como relevante e necessária para o conhecimento 

das práticas de educação não-formal, tanto para sociedade, referente a atuação desses 
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educadores sociais como pontes de esperança e transposições de realidade e mudança de vida, 

quanto na formação dos educadores, explicitando a necessidade de agentes educativos nestes 

espaços, experienciando outros campos de atuação do educador, extramuro escolar. 
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RESUMO 

Este artigo apresenta a utilização da Rede Temática como estratégia articuladora e 

organizadora dos conteúdos escolares. Considerando as práticas educativas desenvolvidas 

no Núcleo de Educação da Infância e Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (NEI-Cap/UFRN), o trabalho tem como objetivo identificar as 

contribuições dessa estratégia pedagógica para a implementação de currículo e práticas 

educativas em movimento. A presente pesquisa tem caráter bibliográfico documental, com 

a análise dos arquivos do NEI-CAp/UFRN. Temos como fundamentação teórica Paulo 

Freire (1996; 2019; 2019a; 2021); Marta Pernambuco (1993; 1994); Antônio F. Gouvêa da 

Silva (2004; 2013) e Maria Carmem F. D. Rêgo (1995; 1999). Partimos de uma descrição 

histórica da Rede Temática, que busca mostrar o cenário da pesquisa. Seguimos com o 

levantamento da produção sobre a temática. Finalizamos com uma reflexão sobre a 

relevância da Rede Temática para a construção de um currículo em movimento, que 

desenvolve a autonomia de educandos e educadores na articulação e organização dos 

conteúdos escolares, partindo da interação entre as áreas de conhecimento. 

 

Palavras-chave: Rede Temática. Práticas Educativas em Movimento. NEI-Cap/UFRN. 

 

 

ABSTRACT 

This article presents the use of the Thematic Network as an articulating and organizing 

strategy for school contents. Considering the educational practices developed at the 

Childhood Education Center and Application College of the Federal University of Rio 

Grande do Norte (NEI-Cap/UFRN), the work aims to identify the contributions of this 

pedagogical strategy to the implementation of curriculum and educational practices in 

motion. The present research has a documentary bibliographic character, with the analysis 

of the files of the NEI-CAp/UFRN. Having as theoretical foundations Paulo Freire (1996; 

2019; 2019a; 2021); Marta Pernambuco (1993; 1994); Antônio F. Gouvêa da Silva (2004; 

2013) and Maria Carmem F. D. Rêgo (1995; 1999). Started from a historical description of 

the Thematic Network, which seeks to show the research scenario. Continuing with the 

survey of production on the subject. Ended with a reflection on the relevance of the Thematic 

Network for the construction of a curriculum in motion, which develops the autonomy of 
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students and educators in the articulation and organization of school contents, starting from 

the interaction between the areas of knowledge. 

Keywords: Thematic Network. Educational Practices in Motion. NEI-Cap/UFRN. 

 

INTRODUÇÃO 

Desde sua fundação em 1979, o NEI-Cap/UFRN, uma escola pública federal, que 

atende crianças da Educação Infantil (creche e pré-escola) aos anos iniciais do Ensino 

Fundamental (1º ao 5º ano), tem como princípio pedagógico desenvolver, com os estudantes, 

atividades significativas que resultem de sua curiosidade, interesse, necessidades e 

possibilidades de aprendizagem, tendo em vista sua formação social e cultural. (PROPOSTA 

PEDAGÓGICA, s.d.).  

A proposta metodológica dessa instituição de ensino se fundamenta no Tema de 

Pesquisa que tem como referência o estudo sistematizado nas pesquisas de Madalena Freire 

(1983), em A paixão de conhecer o mundo e Sônia Kramer (1989), em Com a pré-escola 

nas mãos, como também na tese de Marta Pernambuco (1994), em Educação e Escola com 

movimento: do ensino de Ciências à transformação da escola pública. Estas pesquisadoras 

se fundamentaram na concepção de Tema Gerador e Investigação Temática idealizados por 

Paulo Freire (2019). 

Maria Carmem Rêgo (1995) em sua dissertação, Recortes e relatos: a criança de 2 a 

3 anos no espaço escolar, articula os seguintes eixos do Tema de Pesquisa desenvolvido no 

NEI-Cap/UFRN: o contexto sociocultural, a estrutura dos conhecimentos de área e os 

processos de construção de conhecimento nas crianças. A educação é uma forma de intervir 

na sociedade. Todavia, a escola considerada como um espaço que contribui para a formação 

educacional e a transformação social, enfrenta diversas dificuldades. Dentre as quais, a 

desmotivação dos alunos é uma realidade. Um dos fatores que tem contribuído para esta 

triste situação é a inadequação do conteúdo escolar, pré-estabelecido em um currículo, que 

não faz relação com o seu cotidiano.  

Oliveira, Almeida e Romão (2020, p. 81) destacam que aos “agentes da comunidade 

pedagógica é imperativo o entendimento de que Projetos Pedagógicos atentos às 

singularidades da comunidade escolar nascem da leitura crítica da realidade”, pois existe um 

currículo real em movimento que deve ser valorizado para a ampliação e construção de novos 

conhecimentos. (PERNAMBUCO, 2013).  

677



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

 

 

  [3]      

 

GOMES, et al. (2022) 

Na concepção freireana, o currículo tem como base “a política, a teoria e a prática do 

que-fazer na educação, no espaço escolar, e nas ações que acontecem fora desse espaço, 

numa perspectiva crítico-transformadora.” (STRECK; REDIN; ZITKOSKI, 2010, p. 109). 

Tal currículo, que surge a partir das falas e visões da comunidade, não é estático, envolve 

ação-reflexão-ação. Ele contribui para a transformação da sociedade, a partir de uma 

educação emancipadora.  Sacristán (2000) complementa essa percepção ao afirmar que 

currículo é 

[...] uma prática, expressão da função socializadora e cultural que 

determinada instituição tem, que reagrupa em torno dele uma série de 

subsistemas ou práticas diversas, entre as quais se encontra a prática 

pedagógica desenvolvida em instituições escolares que comumente 

chamamos ensino. (SACRISTÁN, 2000, p. 15, 16).  

 

Diferentemente do contexto atual em que as escolas, em sua maioria, seguem um 

currículo pronto e acabado, de forma que não atende ao contexto social e cultural da clientela 

educacional; o NEI-Cap/UFRN, desenvolve uma prática de ensino que parte dos interesses 

e necessidades do contexto ao qual está inserido. O ensino não ocorre de forma fragmentada 

nem distante da realidade das crianças. Tendo em vista que “Só existe saber na invenção, na 

reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazem no mundo, 

com o mundo e com os outros.” (FREIRE, 2019, p. 81).  

Um aluno se torna educando quando, juntamente com o educador, participa do 

processo de produção do conhecimento. Este processo de ensino e aprendizagem se inicia a 

partir do conhecimento de mundo do aluno, respeitando-se sua maneira de pensar. Todavia, 

cabe a instituição escolar favorecer a superação desse conhecimento inicial através de novas 

formas de pensar que contribuam para a aquisição do conhecimento sistematizado. Sendo 

assim,  

conhecer é ‘apreender o mundo em suas relações’, um processo 

necessariamente dinâmico, no qual, através das ações físicas e mentais, os 

diferentes sujeitos constroem, em uma interação coletiva, novas formas de 

se relacionar e compreender o mundo. (PERNAMBUCO, 1993, p. 24, grifo 

da autora). 

 

O NEI-Cap/UFRN, ao longo de sua trajetória educacional e mediante a postura de 

docentes que não se satisfazem com o tradicional, tem buscado práticas inovadoras de ensino 

que contribuam para a construção de redes de relações socioculturais e valorizem o educando 

como sujeito ativo na aprendizagem. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Paulo Freire (2019), na obra Pedagogia do Oprimido, ressalta a importância de uma 

educação que parte da observação e compreensão do contexto sociocultural do aluno.  Ao 

tratar do Tema Gerador, o autor destaca que ele surge a partir das relações dos sujeitos com 

o mundo, portanto são necessidades concretas. Isso torna a aprendizagem significativa, pois 

a elaboração de um programa de ensino é apresentada de forma organizada, sistematizada, 

acrescentada e flexível ao longo do processo de interação dialógica e, principalmente, surge 

a partir da necessidade e interesse do grupo. 

Ao tratar da apresentação do Tema Gerador, originado mediante a Investigação 

Temática, Freire (2019, p. 131) já propunha “esquemas” para facilitar a sua compreensão. 

“Os temas geradores podem ser localizados em círculos concêntricos, que partem do mais 

geral ao mais particular.” Círculos mais restritos apresentariam diversificações temáticas 

separadas por áreas e subáreas. Todavia, estariam relacionadas ao tema central.  

Fundamentada na pedagogia de base freireana, Pernambuco (1994) também ressalta 

a importância da utilização de alguns instrumentos como forma de auxiliar na busca e 

explicitação das relações entre os conhecimentos propostos a partir do Tema Gerador. 

Dentre estes, a autora descreve a estrutura do que, posteriormente, seria chamado de Rede 

Temática como uma maneira de sintetizar um conjunto de relações significativas. Assim 

descreve: “Foram usadas tabelas de dupla entrada, redes de situações significativas, 

interligadas por setas que explicitavam o principal aspecto de relação entre elas, esquemas 

gráficos, mostrando diferentes níveis de interação, etc.” (PERNAMBUCO, 1994, p. 54).  

Silva (2004) propõe a construção de um currículo que se fundamenta na participação 

coletiva dos sujeitos. Para tanto, é necessário compreender a “rede de relações” sociais e de 

conflitos de interesse que permeia a sociedade. As falas significativas dos sujeitos que 

compõem os variados segmentos da escola refletem a denúncia de algum conflito ou 

contradição presente na comunidade local e representam uma visão e/ou percepção da 

realidade vivida. 

Nesse processo de Redução Temática, o autor propõe a construção da Rede Temática 

como instrumento que contribui para a organização de um currículo originado a partir da 

realidade investigada. Esta “rede de relações” que surge a partir das diferentes falas dos 

sujeitos permite ao docente representar o percurso pedagógico flexível a ser traçado em sala 
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de aula, ajudando-o na elaboração de atividades significativas. Conforme Silva (2004) a 

Rede Temática é  

[...] uma tentativa de registrar o diálogo reflexivo e analítico entre os 

olhares e linguagens, pensamentos e concepções de realidade, uma 

primeira aproximação consciente entre essas representações coletivas. [...] 

uma sistematização dos discursos, um esquema provisório, que cumpre a 

função pedagógica de estabelecer possibilidades e critérios para a seleção 

de conhecimentos programáticos interdisciplinares e atividades 

pedagógicas dialógicas (SILVA, 2004, p. 235).  

 

Ela orienta o conhecimento significativo e contribui para a interação entre as áreas 

de conhecimento. Por surgir a partir de uma relação dialógica, a forma de organizá-la 

(estrutura) pode sofrer alterações de acordo com cada realidade escolar. Tendo em vista o 

momento e as interpretações dos diferentes grupos de docentes. 

 

METODOLOGIA  

A presente pesquisa de caráter bibliográfico e documental se fundamenta na análise 

dos documentos oficiais do NEI-CAp/UFRN como a Proposta Pedagógica e as produções 

acadêmicas dos docentes veiculadas nos Cadernos Faça e Conte (1999; 2020) e no livro 

Histórias, memórias e afetos (2020) para a identificar o uso da Rede Temática idealizada por 

Silva (2004; 2013) e sua contribuição para a construção de um currículo em movimento, 

aberto ao novo e contextualizado com a realidade. 

Para a compreensão do Tema de Pesquisa foram analisadas as produções de Rêgo 

(1995; 1999) e de Pernambuco (1993; 1994; 2013) que orienta a prática pedagógica através 

dos 3 Momentos Pedagógicos: Estudo da Realidade; Organização do Conhecimento e 

Aplicação do Conhecimento, como também apresenta a conceito de currículo em 

movimento. Para a compreensão do processo de ensino e aprendizagem, a construção dos 

conteúdos escolares e a relação entre educador e educando foram citadas as obras de Freire 

(1996; 2019; 2019a; 2021). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Ao tratar sobre o Tema de Pesquisa desenvolvido no NEI-Cap/UFRN, Rêgo (1995, 

p. 121, grifo nosso) destaca que “um assunto só se constitui em Tema de Pesquisa se fizer 

parte de uma teia articulada de relações, com conteúdo de outras áreas.” Assim sendo, as 
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propostas de temas que surgem, a partir do interesse demonstrado pelo grupo de alunos, bem 

como pelos professores da Instituição,   

precisa ser um assunto que gere questionamentos, necessidade de ir em 

busca de um aprofundamento maior, possibilitando, dessa forma, o 

diálogo; que contribua para uma visão mais ampla da realidade onde o 

indivíduo está inserido, favorecendo um melhor entendimento do mundo 

em que vive; unifique/aglutine conceitos de outras áreas do conhecimento, 

com a perspectiva de articular-se com outros conhecimentos, podendo ser 

ampliado para outros temas; envolva um componente afetivo do grupo, 

para ser significativo, ou seja, que todo o grupo esteja curioso e interessado 

em saber mais/investigar aquele determinado assunto. (RÊGO, 1995, p. 

102). 

 

Cabe ressaltar que a utilização do Tema de Pesquisa como recurso metodológico não 

significa acumular conhecimentos sobre um determinado assunto e sim atuar como “um 

provocador de construção/ampliação/resgate de conhecimentos significativos” (RÊGO, 

1999, p. 68) que desenvolvam nos alunos uma atitude de sempre aprender a aprender. A 

prática pedagógica desenvolvida a partir do Tema de Pesquisa é estruturada em 3 Momentos 

Pedagógicos (3MP) que se conectam durante o processo de ensino e aprendizagem. 

(PERNAMBUCO, 1994). 

O primeiro momento consiste no Estudo da Realidade (ER) que surge a partir das 

falas e questionamentos das crianças sobre um tema de interesse que pode surgir a partir de 

uma notícia, uma brincadeira, acontecimento vivido além dos muros da escola etc. Nesse 

momento ocorre a valorização de seus conhecimentos prévios, há uma escuta atenta dos 

educadores.   Estas falas se tornam significativas porque refletem a realidade em que as 

crianças estão inseridas e seu conhecimento de mundo.  

O segundo momento é a Organização do Conhecimento (OC) produzido 

historicamente em que o educador se coloca “como um sujeito cognoscente frente ao objeto 

cognoscível” (FREIRE, 2021, p. 106), o qual trará respostas aos educandos, como também 

a expansão do conhecimento até então detectado. Neste momento o educador, que também 

continua num processo de aprendizagem contínua, articula as falas das crianças aos 

conhecimentos que serão trabalhados dando início a uma “teia/rede de relações” dos 

conhecimentos a serem trabalhados em sala de aula que darão conta das inquietações geradas 

pelo Tema de Pesquisa.  
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Esta “rede de relações”, chamada Rede Temática, norteará a organização do quadro 

programático dos conteúdos a serem trabalhados nas diferentes áreas de conhecimento, 

como também as atividades significativas, que contribuirão para o avanço no conhecimento. 

O terceiro momento é a Aplicação do Conhecimento (AC) em que educando e 

educador dialogam e constroem coletivamente o conhecimento numa relação que permite ao 

aluno atuar significativamente no processo de apreensão do conhecimento, mediante “um 

encontro em que se busca o conhecimento, e não em que este é transmitido.” (FREIRE, 2021, 

p. 106). Neste momento ocorre a síntese e a construção coletiva da fala sobre o objeto em 

estudo (Tema de Pesquisa). Vale ressaltar que esses momentos não se constituem em fases 

estanques e distintas no tempo, mas apresentam-se em constante movimento entre eles à 

medida que vão ocorrendo em sala de aula. 

O NEI-Cap/UFRN é um espaço de socialização de ações e reflexões sobre o trabalho 

pedagógico. O Caderno Faça e conte (1999; 2020) e Histórias, memórias e afetos (2020), 

publicados em comemoração ao seu aniversário, apresentam um caráter de registro de sua 

história, a partir das ações e reflexões sobre o trabalho pedagógico na Educação Infantil e no 

Ensino Fundamental. 

O livro Histórias, memórias e afetos (2020), publicado em comemoração aos 40 

anos, apresenta um artigo intitulado “Breve histórico das metodologias no núcleo de 

educação da infância/UFRN”, de Andrea Morais Diniz (2020). Neste artigo a autora destaca 

que a construção do currículo da Instituição ocorreu mediante o diálogo com toda a 

comunidade escolar em suas diferentes esferas.  

A construção do currículo no Núcleo de Educação da Infância não foi uma 

mera adaptação curricular, mas, sim, uma construção intencional e 

reflexiva de professoras que imbuídas do espírito progressista, estudaram, 

escreveram e construíram um currículo que refletissem as concepções de 

criança, escola pública, sujeito ‘aprendente’. (DINIZ, 2020, p. 46, grifo da 

autora).  

 

A prática educativa envolve o processo de ensinar e aprender que objetivam 

contribuir para a aquisição do conhecimento historicamente acumulado. Logo, não existe 

educação sem ensino de conteúdo. Por isso, Freire (2019a) defende a participação da 

comunidade escolar na programação dos conteúdos de cada escola, o que não significa 

rejeitar a atuação dos especialistas, mas sim 

democratizar o poder da escolha sobre os conteúdos a que se estende, 

necessariamente, o debate sobre a maneira mais democrática de tratá-los, 
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de propô-los à apreensão dos educandos, em lugar da pura transferência 

deles do educador para os educandos. (FREIRE, 2019a, p, 153). 

 

A equipe do NEI-Cap/UFRN, desde sua fundação, reitera o objetivo de oferecer uma 

educação pública de qualidade com práticas educativas inovadoras. Nesse contexto, a 

construção do currículo escolar se fundamentada numa concepção de educação progressista. 

O conteúdo programático, portanto, parte da realidade local, pois os temas significativos a 

serem tratados em sala de aula “existem nos homens, em suas relações com o mundo, 

referidos a fatos concretos” (FREIRE, 2019, p. 137) e se organizam e constituem a partir da 

visão de mundo dos educandos. 

Nas produções dos docentes sobre suas práticas educativas, constatou-se a presença 

do Tema de Pesquisa como fio condutor para a produção do conhecimento, originado a partir 

das falas dos educandos. A Rede Temática também está presente, sendo compreendida como 

um guia do trabalho pedagógico, considerada “inacabada” no sentido da flexibilidade 

resultante das inquietações e interesses que podem surgir durante o processo de ensino e 

aprendizagem.  

Os docentes são unânimes em considerá-la, juntamente com o quadro programático 

de conteúdos como: 

[...] estratégias e formas de registros adotadas pela equipe do NEI/CAp 

para, a partir das falas iniciais das crianças sobre o tema de pesquisa, 

definir/selecionar, de formar consciente e intencional, os 

objetivos/conteúdo das muitas áreas do conhecimento que formam a base 

curricular. (VICTOR; MEDEIROS; SOUZA, 2020, p. 76). 

 

Ao ressaltar as falas iniciais das crianças, os autores buscaram reforçar que esta 

estratégia pedagógica se fundamenta no contexto ao qual as crianças estão inseridas, de suas 

curiosidades e interesses, para somente após ocorrer a organização dos conteúdos a serem 

trabalhados dialogicamente. Como bem destacou Freire (1996), se faz necessário respeitar 

os saberes dos educandos e estabelecer relações desses saberes com os conhecimentos 

escolares.   

Na construção do conteúdo programático a partir do contexto educacional da referida 

instituição, as Redes Temáticas objetivam organizar e contribuir para a difusão do 

conhecimento produzido historicamente, como também favorecer a contextualização entre 

as diferentes áreas através de um processo de ação-reflexão-ação, gerando assim, a 

transformação do saber pelas gerações atuais a partir de seu contexto sociocultural.  
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Abaixo temos duas Redes Temáticas construídas pelas educadoras do NEI-

Cap/UFRN: 

           Figura 01: Rede Temática: o lobo                 Figura 02: Rede Temática: a evolução dos continentes  

          Fonte: Acervo das professoras (2015).                                Fonte: Dossiê pedagógico (2018). 

 

A Rede Temática: o lobo (Figura 01) ocorreu com crianças da Educação Infantil. O 

Tema de Pesquisa sobre o lobo surgiu, segundo Azevedo e Ferreira (2020), devido a 

repercussão da história de Chapeuzinho Vermelho. Mesmo após esse momento, as crianças 

continuaram demostrando interesse pelo lobo. A partir de suas falas e dos 3MP deu-se a 

organização da Rede Temática e das atividades para as crianças avançarem no conhecimento. 

A Rede Temática: a evolução dos continentes (Figura 02) foi desenvolvida com as 

crianças do Ensino Fundamental (4º ano) e surgiu a partir do interesse pela origem da vida 

no planeta terra. Um dos questionamentos foi: “existia vida antes da formação dos 

continentes?” Para Oliveira e Bortoletto (2020), a Rede Temática contribuiu para a 

organização dos eixos de estudo elencados e nortearam o percurso das aulas, como também 

contribuíram para a interação entre as disciplinas.  

Segundo Nazário et al (2020, p. 115) “Os fios da rede temática vão se tecendo e 

entrelaçando numa rede de saberes que não se constituem como listas de conteúdo a serem 

transmitidas às crianças em determinada etapa de escolaridade”, mas atuam como uma teia 

interligada que facilita a conexão dos conhecimentos. A relação dialógica entre educador e 

educando, em que ambos interagem e constroem o conhecimento, revela que o conteúdo 

programático da educação não deve ser uma doação ou imposição resultante de documentos 

normativos, mas devem atuar como uma “a devolução organizada, sistematizada e 

acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe entregou de forma desestruturada.” 

(FREIRE, 2019, p. 116). 
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CONCLUSÕES 

A Proposta Pedagógica do NEI-Cap/UFRN, a partir do Tema de Pesquisa e da 

elaboração da Rede Temática, favorece a construção de um currículo em movimento, 

“coloca o professor no papel de não somente transmitir ou interagir, mas de compreender os 

caminhos e procurar diferentes formas de fazer.” (MOSCA, 2018, p. 193). 

As Redes Temáticas atuam como referência para o planejamento pedagógico e 

contribuem para a organização do conhecimento em suas diferentes áreas. Esta forma de 

organizar o conteúdo escolar permite ao discente uma maior participação no processo de 

ensino e aprendizagem, como também ao docente uma maior interação com o educando e 

com o meio ao qual está inserido. 

A valorização da criança em seus interesses e curiosidades e a posterior organização 

do conhecimento pelo educador contribuem para a superação do conhecimento no nível da 

doxa (senso comum) pelo verdadeiro conhecimento que ocorre no nível do logos 

(conhecimento científico), pois o diálogo que se fundamenta na relação de A com B favorece 

a transformação da realidade. (FREIRE, 2019). 

Desde sua fundação em 1979, o NEI-Cap/UFRN, representado por todos os 

profissionais que o compõe, busca práticas inovadoras, estando sempre aberto ao movimento 

do mundo e da vida. A organização do currículo escolar, a partir do Tema de Pesquisa e da 

Rede Temática permite que esta escola atue como um espaço sociocultural, deixando de ser 

um local de opressão e alienação para se tornar um ambiente que favorece a construção 

coletiva, práticas críticas e emancipatórias. (SILVA, 2013). 

Em um cenário assim, a aprendizagem se torna significativa, o conhecimento 

ultrapassa os muros da escola e colabora também com a formação sociocultural do educando 

e educador, pois no processo de aprendizagem “só aprende verdadeiramente aquele que se 

apropria do aprendido, transformando-o em apreendido, com o que pode, por isso mesmo, 

reinventá-lo; aquele que é capaz de aplicar o aprendido-apreendido a situações existenciais 

concretas.” (FREIRE, 2021, p. 29).   
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ALFABETIZAÇÃO EM CLASSES MULTISSERIADAS EM ESCOLAS DO/NO 

CAMPO: POSSIBILIDADES E DESAFIOS 
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RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo analisar o delineamento da alfabetização em classes 

multisseriadas no contexto da educação do/no campo. A pesquisa está descrita numa 

perspectiva qualitativa e foi realizada através de levantamento bibliográfico e, tem sua base 

teórica alicerçada em vários autores entre os quais estão Arroyo (2006, 2009), Brasil (1988, 

1996, 2002), Caldart (2008) e Molina (2014) trazendo algumas reflexões sobre educação do 

campo e alfabetização em classes multisseriadas. Evidenciando as análises empreendidas 

acerca das práticas de leitura e escrita, mostramos Ferreiro e Teberosky (1999), Freire (1987, 

1996), Hage (2006), Morais (2012), Soares (2015), Sousa (2018), Unesco (2009) e Vygotsky 

(1991) discutindo sobre as possibilidades para alfabetização diante da mobilização do código 

alfabético, sobretudo, o caráter articulador e mobilizador desenvolvido nas práticas 

socioculturais de leitura e escrita. Podemos concluir que os desafios para alfabetizar crianças 

em classes multisseriadas na educação do campo são muitos, é preciso um trabalho pautado 

na dimensão humana, na sensibilização e criação de possibilidades que visam valorizar as 

singularidades de cada aluno: dificuldades de aprendizagem, condição socioeconômica, bem 

como as influências políticas e culturais que interferem significativamente neste processo. 

No contexto do trabalho com alfabetização em classe multisseriada, é preciso que o professor 

utilize de práticas de leitura e escrita diferenciadas em sala de aula, que despertem a 

motivação das crianças para aprenderem diante das suas especificidades. 

 

Palavras-chave: Alfabetização, Classes Multisseriadas, Leitura e Escrita.  

 

ABSTRACT 

This article aims to analyze the design of literacy in multigrade classes in the context of 

education of/in the field. The research is described in a qualitative perspective and was 

carried out through a bibliographic survey and has its theoretical basis based on several 

authors among which are Arroyo (2006, 2009), Brazil (1988, 1996, 2002), Caldart (2008) 

and Molina (2014) bringing some reflections on field education and literacy in multiseries 

classes. Evidencing the analyzes undertaken about the practices of reading and writing, we 

presente Ferreiro and Teberosky (1999), Freire (1987, 1996), Hage (2006), Morais (2012), 

Soares (2015), Sousa (2018), Unesco (2009) and Vygotsky (1991) discussing the 

possibilities for literacy in face of the mobilization of the alphabetic code, above all, the 

articulating and mobilizing character developed in the sociocultural practices of reading and 

writing. We can conclude that the challenges to literate children in multigrade classes in the 

field education are many, it is necessary to work based on the human dimension, on 

                                                           
1 Mestrado em Educação, Universidade Federal do Piauí, dilmar.jrcxs93@outlook.com  

688

mailto:dilmar.jrcxs93@outlook.com


III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

‘  

 

  [2]      

 

SILVA JÚNIOR, et al. (2022) 

sensitization and creation of possibilities that aim to overcome the unique context of each 

student: learning difficulties, socioeconomic status and poverty, political and cultural 

influences that significantly interfere in this process. In the context of working with literacy 

in a multigrade class, it is necessary for the teacher to use differentiated reading and writing 

practices in the classroom, which awaken the motivation of children to learn in view of their 

singularities. 

 

Keywords: Literacy. Multigrade Classes. Reading and Writing. 

 

INTRODUÇÃO 

O contexto educacional brasileiro tem atravessado intensas dificuldades acerca da 

qualidade de ensino para os povos no campo. Particularmente, o que tange aos aspectos do 

caráter alfabetizador, constituído nos elementos de leitura e escrita, tendo como produto, o 

caráter crítico, reflexivo e sobretudo, o caráter emancipatório de crianças, dada realidade 

sociocultural pertencente às comunidades. Como sabemos, o direito a educação em nosso 

país, ao elencar suas conquistas atuais, sofreram rupturas marcadamente perceptíveis ao 

longo de sua história, sobretudo ao universo de lutas e conquistas democráticas que 

constituem o caráter do cidadão.  

 Com base nesse cenário, percebemos o quanto a educação aos povos do campo tem 

atravessado uma série de entraves. Dentre as mais diferentes dificuldades visíveis entre os 

sujeitos residentes neste espaço, colocamos aspectos singulares, evidenciando algumas 

dimensões, neste sentido: afetivas, sociais, psicológicas e culturais, que revelam pontos 

extremamente propositivos para a manifestação da distorção idade – série, dificuldades de 

aprendizagem e a baixa perspectiva em torno do processo de escolarização.   

Ao longo do tempo, o processo de aquisição da leitura e da escrita foi encarado como 

mecanismos de decodificação e codificação do código linguístico, os quais eram adquiridos 

por meio de métodos que permitia ao aluno a aquisição de tais práticas. Pensar a educação 

do campo, nos remete ir aos desígnios da alfabetização desde o início. O que se desenvolvia 

nas escolas desses espaços eram apenas a articulação do código de escrita alfabético, o qual 

era manifestado pelo professor, sem nenhuma outra função social. Nesse sentido, pautamos 

o conhecimento quanto ao processo de alfabetização visando superação da visão 

instrumentalizadora de educação. 
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 É bastante visível que os grandes movimentos sociais preconizados em torno de uma 

reforma agrária, sobretudo às perspectivas e possibilidades em desenvolver uma educação 

do campo voltada aos menos favorecidos partiram do princípio da educação libertadora, com 

vistas “[...] a emancipação de sujeitos que dá ênfase aos aspectos elementares de 

transformação social aos oprimidos” FREIRE (1987, p.16). Assim sendo, a educação no 

campo é um projeto estritamente vinculado à classe trabalhadora, cujo modelo está pautado 

não apenas na visão instrumental contida no ensino hierarquizado disciplinar, mas sobretudo, 

a mobilização e articulação das formas de ensino das escolas, num projeto de ensino das 

práticas sociais.   

 Desse modo, este artigo tenciona as questões referentes à educação no campo, 

especialmente na égide da alfabetização em classes multisseriadas. E será sustentado por 

algumas bases teórico – epistemológicas sobre o nosso objeto de investigação: Arroyo (2006, 

2009), Brasil (1988, 1996, 2002), Caldart (2008) e Molina (2014) trazendo algumas 

reflexões sobre educação do campo e alfabetização em classes multisseriadas. Evidenciando 

as análises empreendidas acerca das práticas de leitura e escrita, mostramos Ferreiro e 

Teberosky (1999), Freire (1987, 1996), Hage (2006), Morais (2012), Soares (2015), Sousa 

(2018), Unesco (2009) e Vygotsky (1991) discutindo sobre as possibilidades para 

alfabetização diante da mobilização do código alfabético, sobretudo, o caráter articulador e 

mobilizador desenvolvido nas práticas socioculturais de leitura e escrita.  

 Ao longo da produção, será possível identificar o trabalho em classe multisseriada 

como um grande desafio na educação do campo atualmente. A vantagem dessa forma pela 

qual o ensino está organizado emerge do princípio de que o educador está situado em sua 

condição como mediador do processo educativo. Dentre suas funções, convém revelar 

pontos peculiares em seu fazer como: a interrelação entre as diferentes faixas etárias e ritmos 

de conhecimentos os quais são manifestados e como pode ser planejado e trabalhado no 

itinerário dessas classes. 

 Os estudos firmados sobre educação do/no campo, especialmente o caráter da 

alfabetização em classes multisseriadas são colocados como pontos de investigação 

extremamente importantes, visto que dentro desse imbricado de fenômenos, é preciso 

enquanto educadores, humanizarmos enquanto agentes de transformação, que potencializam 

a superação dos entraves e os desafios encontrados no ensino multisseriado.  
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 Considerando, portanto, a dimensão de educação do/no campo, especificamos o 

trabalho acerca da alfabetização neste espaço, com ênfase a importância da leitura e escrita 

como dispositivos para a formação da cidadania. Acreditando, portanto, que o indivíduo 

letrado tem autonomia para constituir a visão integrada do mundo à sua volta, em seus 

diferentes e espaços.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

As escolas multisseriadas estão presentes em nosso país desde os primeiros sinais da 

educação no campo. Desenvolver um trabalho com alfabetização nessas turmas 

multisseriadas, é um processo desafiador que nos coloca em processo de reflexão sobre 

nossos fazeres neste cenário. No intuito de articular e mobilizar as aprendizagens de leitura 

e escrita dos alunos para que atinja o seu produto final que é a efetivação autônoma e 

libertadora do sujeito letrado, crítico e participativo na esfera social, torna- se, portanto, um 

momento desafiador, tanto para o professor quanto para o aluno. 

 

Alfabetização em classes multisseriadas em escolas do campo 

Sabemos que a identidade do alfabetizador em classes multisseriadas na educação do 

campo é composta por inúmeros desafios, dentre eles, destacam- se a variedade de situações 

inerentes à escola, à comunidade e aos alunos em si. É possível encontrar nessas classes, 

alunos com a mesma faixa etária e que cursam a mesma série, ou seja, classe seriada, já não 

é uma tarefa fácil, “imagine um alfabetizador que atua numa sala de aula com diferentes 

alunos, com idades distintas e níveis de conhecimento variados, muitas vezes essas salas 

compõem alunos do primeiro até o quinto ano do Ensino Fundamental” (SOUSA, 2018, 

p.24). 

As classes multisseriadas neste sentido, partem da dimensão de oferecer os anos 

iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) em espaços únicos, o que requer no professor 

alfabetizador lidar com a pluralidade de princípios educacionais, curriculares, disciplinares 

entre outros elementos inerentes à sua prática educativa. Alfabetizar alunos de classes 

multisseriadas, impõe ao educador, a tarefa de estar preparado a lidar com esses desafios, 

visto que esse modelo e organização de ensino é uma realidade da história da educação em 
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nosso país, e perdura aos dias atuais, cujo objetivo está pautado no princípio educacional de 

qualidade e equidade às camadas populares.  

A alfabetização é o ato de ler e escrever, mas sua significação é mais ampla. Segundo 

a Unesco (2009, p.21) esse processo “compõe a habilidade de identificar, compreender, criar, 

comunicar e assimilar, utilizando materiais impressos e escritos associados a diversos 

contextos dos quais os sujeitos estão inseridos”. Nesse sentido, percebemos a amplitude do 

conceito de alfabetização, uma vez que com o passar do tempo, este processo tem se 

configurado de acordo com as demandas da sociedade. No contexto da alfabetização em 

escolas do campo, percebemos que as habilidades de leitura e escrita por parte de muitas 

crianças que estudam em classes multisseriadas estão em desenvolvimento, visto que esta, 

se torna uma tarefa complexa do professor alfabetizador, uma vez que ele deve trabalhar 

com base nas demandas encontradas em/na sala de aula e especialmente, levar em 

consideração os aspectos afetivos, culturais, linguísticos, psicológicas e sociais que 

permeiam a dimensão humana.  

Quando se fala em alfabetização a partir do desenvolvimento das estruturas psíquicas 

e linguísticas da criança, trazemos uma análise pautada na teoria da psicogênese 

apresentando que para a criança chegar a se apropriar da língua escrita e dominá-la como 

nós adultos a dominamos.  

Segundo Morais (2012) o desenvolvimento da escrita perpassar por algumas fases, a 

citar: a primeira, pré-silábica, é o início do processo, ou seja, é quando a criança adentra ao 

conhecimento do desenho das letras, mas não tem propriedade para relacionar o que se fala 

e escreve. A segunda fase ou momento de escrita está na fase silábica, cuja característica 

principal está na descoberta mútua quanto aos elementos que constituem a escrita e a 

identificação gráfica representada através da diversificação de palavras, porém, nessa fase, 

a criança também percebe os sons da fala e correlaciona ou aproxima numa escala maior o 

que fala e escreve. Já na fase silábica alfabética, a criança passa a perceber que ao invés de 

escrever colocando uma letra para cada sílaba, descobre que é preciso colocar mais letras. 

Por fim, na “alfabética, a criança faz a correspondência entre fonemas e grafemas, 

compreendendo a organização e o funcionamento da escrita, percebendo que cada emissão 

sonora (sílaba) pode ser representada, na escrita, por uma ou mais letras, havendo nessa fase 

muitos erros ortográficos” (MORAIS, 2012). 
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Essas diferenças em torno das singularidades de cada criança torna o ato de 

alfabetizar cada vez mais complexo, pois, lidar com essas diferenças, requer uma 

compreensão mais elevada do educador quanto aos elementos da dimensão humana, para 

que desenvolva um planejamento coerente a essas especificidades, assim sendo, podemos 

mostrar que este, é outro entrave pelo qual o professor poderá encontrar durante o percurso 

da alfabetização de crianças para se alcançar o sucesso da aprendizagem de cada aluno. 

Portanto, o professor alfabetizador, deve considerar o que o aluno aprende para aproximar 

com o que futuramente ele precisa aprender. Assim sendo, cada etapa de escrita evidencia 

ritmos e habilidades diferenciadas, pelos quais devem ser levados em conta pelo professor. 

Trazendo por base as ideias de Soares (2015, p.27), “Os elos entre língua escrita, 

sociedade e cultura podem ser objeto de análise sob diferentes pontos de vista”. Diante desta 

complexa realidade, hoje não se enxerga a leitura e a escrita no âmbito escolar por meio de 

uma só lente; essa atenção na atualidade se constitui por meio de vários “olhares” que 

precisamos estar atentos a interpretar e procurar compreendê-los.  

Nas classes multisseriadas, encontramos alunos com os mais diferentes níveis de 

leitura e escrita. É possível identificar alunos que sabe ler e escrever, e vivem em interação 

com o mundo. Enquanto por outro lado, percebemos a dificuldade de outros em início deste 

processo de leitura e escrita, visto que o professor precisa organizar os tempos e os espaços 

para o desenvolvimento dessa rotina. Enquanto uma parte da classe multisseriada 

desempenha as habilidades básicas de leitura e escrita, a outra parte menos desenvolvida 

estar envolvida no trabalho do educador. A partir daí, sobra mais tempo para que o 

atendimento aos alunos menos habilidosos consiga aprender os mecanismos básicos e 

essenciais da língua.  

Afirmando o conceito de alfabetização em interface com os fazeres nas classes 

multisseriadas baseada na interação professor – aluno e seus vínculos afetivos que tem na 

pessoa do educador, não apenas o caráter da mediação, mas sobretudo, a articulação de uma 

prática que consolide no sucesso das aprendizagens, afirmamos as concepções de Ferreiro e 

Teberosky (1999) afirmam que alfabetização é um processo que permite aprendizagem 

coletiva e simultânea dos elementos de leitura e escrita. As autoras enfatizam o caráter 

educativo de o professor estabelecer vínculos afetivos em sala de aula, mas sobretudo, 

porque a partir desse princípio, a aprendizagem deve acontecer de dentro para fora e de fora 
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para dentro. As potencialidades cognitivas dos alunos são aguçadas e motivas pela ação do 

professor o que lhes dará possibilidades para a efetivação de seus conhecimentos.  

A partir dessas trocas de experiências, no âmbito da convivência mútua entre aluno 

e professores nas classes multisseriadas, trazemos Hage (2006, p. 306) mostrando que “a 

escola multisseriada também oportuniza apoio mútuo e aprendizagem compartilhada, a partir 

de convivência mais próxima estabelecida entre estudantes de várias séries e idades na 

mesma sala de aula, o que em determinados aspectos é considerado salutar”. O autor mostra 

que a aprendizagem compartilhada é um elemento crucial para a organização da classe, 

sobretudo, para que a partir das experiências vivas articuladas e trocadas no interior das 

classes, o aluno seja motivado a aprender, pois a sua curiosidade foi despertada pelo 

professor e, através de atividades práticas desenvolvidas, o aluno fica mais atento aos 

objetivos da aula, sobretudo, o que o educador desenvolve junto à eles na rotina da classe.  

É notório pensar que a variedade dos conhecimentos construídos pelos alunos são 

produto de um processo complexo que assume a dimensão do caráter emancipatório por 

meio da alfabetização no contexto da educação do campo, uma vez que para a sua 

concretização, é necessária a adoção de um trabalho docente pautado na pluralidade de 

concepções e identificação quanto às singularidades existentes: ritmos e estilos de 

aprendizagem para que o seu papel seja consolidado conforme preconizam os documentos 

oficiais que enfatizam o processo de alfabetização.  

Desenvolver uma rotina no contexto de classes multisseriadas, na qual o serviço do 

alfabetizador está ancorado pela dimensão social e psicológica do aluno, remete identificar 

os elementos exteriores a esses contextos que viabilizam a formação do ato de ler e escrever. 

Para se tornar real, no interior das classes multisseriadas no campo, é necessário que o 

professor reconheça minuciosamente características que podem ser marcadamente 

perceptíveis e influenciáveis nessa adequação do conhecimento: afetividade, valores 

culturais e/ou aptidões individuais.  

A alfabetização no interior das classes multisseriadas é uma atividade que deve ser 

articulada mutuamente durante toda a rotina do aluno. É partir dos princípios de cooperação 

que o professor alfabetizador passa a integrar o grupo de alunos a sua mobilização para que 

atinja os princípios e fins educativos no interior da escola e desta, para o contexto das práticas 

sociais de leitura e escrita. A alfabetização é um fenômeno que deve ser desenvolvido nas 

classes multisseriadas sob o olhar da construção dos sinais da língua oral e escrita: 
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codificação e decodificação, mais sobretudo, o caráter educativo para a plena transformação 

social, seguindo a lógica das mudanças nos diversos campos que emergem a sociedade.  

Para que o papel da alfabetização atinja o seu objetivo principal na sociedade, é 

preciso, que a educação estabeleça sua ação com base numa proposta que firme o papel do 

professor alfabetizador de maneira articulada à realidade que ele encontra no interior das 

escolas multisseriadas, uma vez que a diversidade de saberes e valores culturais poderão ser 

elementos cruciais para a potencialização do aluno à construção do conhecimento, e a partir 

dessa construção, ele passe a dar significado e reelaborar o que aprendeu de forma autônoma, 

isto é, ressignificando- o.  

É preciso desenvolver atividades que envolvam a leitura e a escrita para os alunos de 

classes multisseriadas, variando a pluralidade dos gêneros textuais com base nos níveis de 

leitura e escrita das crianças, de tal modo que a própria figura do alfabetizador consiga 

identificar os níveis de compreensão sobre as diversas atividades desenvolvidas na rotina de 

alfabetização. As diversas atividades de leitura e escrita evidenciam a lógica do trabalho 

individual e coletivo, sobretudo porque a criança necessita do meio social (interação com 

professor e demais colegas) para que tenha troca de experiências e vínculos afetivos para 

que o professor passa a tornar um mediador e facilitador das aprendizagens coletivas. 

Nesse contexto, revisitando as concepções da perspectiva da interação articulada aos 

vínculos sociais e as dimensões culturais do sujeito influenciadas pela sua experiência, 

trazemos Vygotsky (2001), mostrando ser um ato extremamente importante para o 

desenvolvimento das capacidades cognitivas e a aquisição da esfera cognitiva (de 

aprendizagem) uma vez que as relações manifestadas pelos sujeitos que vivem e 

compartilham de experiências diversas passam a configurar importância imprescindível 

sobre o ato da relação interpessoal, uma vez que o professor atuará diante da mediação dos 

comportamentos, estabelecimentos e regras e limites, desde que o produto desses hábitos 

sejam configurados em conhecimento. 

Evidenciamos o caráter político da alfabetização mostrando que o exercício pleno do 

professor alfabetizador no contexto de classes multisseriadas deve estar enfatizado na 

proposta política de Paulo Freire (1996) em sua obra clássica: “Pedagogia da Autonomia: 

saberes necessários à prática educativa”, mostrando que “ensinar exige criticidade, 

comprometimento, pesquisa, reflexão, curiosidade, respeito, e muitas outras que farão a 

diferença na carreira docente”. Para o autor, a alfabetização tem essa finalidade – a plena 

695



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

‘  

 

  [9]      

 

SILVA JÚNIOR, et al. (2022) 

transformação social por meio de sua participação autônoma pela qual o aluno seja capaz de 

criticar e refletir sobre a sua realidade e aos fenômenos que transcendem à sua volta.   

É possível considerar o papel da escola em sua amplitude, não deixando de mostrar 

a a relação efetiva que deve ser estabelecida com a família do aluno, buscando identificar as 

fragilidades, relações sociais/ familiares, possíveis deficiências e outras necessidades 

tipicamente importantes. No entanto, a escola só passa a cumprir a sua função social, 

sobretudo o caráter de alfabetização mediado e articulado pela figura do professor, quando 

a sociedade percebe o seu papel, nesse sentido.  

 

METODOLOGIA  

Sendo o nosso objeto de estudo: alfabetização em classes multisseriadas em escolas 

do campo. Esta pesquisa está descrita numa abordagem qualitativa. Segundo Chizzotti (1991 

p.79), “a abordagem qualitativa parte do princípio de que há uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo 

indissolúvel entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito”. Consideramos asa 

afirmações do autor, mostrando que a pesquisa qualitativa visa à construção da realidade, 

levando em consideração o contexto social do sujeito. Então, buscamos a profundidade em 

torno das leituras sobre alfabetização em classes multisseriadas, especialmente no 

desenvolvimento das práticas de leitura e escrita em sala de aula.   

Afirmamos Lakatos; Marconi (2003, p.49) mostrando que a pesquisa qualitativa foi 

desenvolvida através de levantamento bibliográfico, obedecendo os seguintes passos: 

identificação, localização e compilação de fontes, leitura, fichamento, análise e interpretação 

dos materiais organizados. Esse pressuposto permitiu contextualizar a temática em estudo, 

escolher as bases teóricas e revisar a literatura produzida sobre a alfabetização em classes 

multisseriadas na educação do campo, às quais comporá a tessitura corpus do artigo. 

Utilizamos o Google Acadêmico como uma das plataformas de organização e 

produção dos materiais da pesquisa, revisitando alguns sites eletrônicos do meio acadêmico 

que disponibilizassem materiais acerca do nosso objeto de estudo. Alguns arquivos foram 

consultados na base de dados de revistas cientificas institucionais, tais como: Revista 

Brasileira de Estudos Pedagógicos, repositório institucional de Trabalhos de Conclusão de 

Curso da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, Documento oficial da Constituição 
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da República do Brasil/ 1988, a Resolução CNE/CEB 1/2002, que institui as Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, sitio eletrônico do Ministério 

da Educação e Cultura – MEC com o estudo das Diretrizes Operacionais para a Educação 

do Campo – DOCE (2002) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB nº9394/1996.  

Este delineamento do estudo faz-se necessário, uma vez que possibilita a descrição 

dos passos percorridos para a sua consolidação científica, possibilitando a leitura de outros 

pesquisadores que tenham interesse sobre a temática, evidenciando reflexões sobre a 

temática e possíveis ampliações em discussões futuras.  

 

CONCLUSÕES 

Este estudo nos permitiu analisar o delineamento da alfabetização em classes 

multisseriadas no contexto da educação do/no campo. Ao longo do desenvolvimento das 

leituras sobre o nosso objeto de estudo foi possível identificar que a alfabetização em classe 

multisseriada ainda é uma realidade na grande maioria dos municípios brasileiros, sobretudo 

àqueles com baixa condições socioeconômicas, cujos espaços centralizados para essa forma 

de organização de ensino depende exclusivamente da organização e deliberação de 

investimentos por parte do governo.  

 Contextualizando as discussões desenvolvidas ao longo deste artigo, foi possível 

identificar que os professores possuem dificuldades em sua prática pedagógica 

alfabetizadora, visto que elementos culturais, políticos, econômicos, culturais e da própria 

formação docente influenciam significativamente no desenvolvimento de tais práticas, de 

forma a consolidar a aprendizagem efetiva de crianças.   

 Temos percebido ao longo deste escrito que existem grandes possibilidades para que 

a alfabetização de crianças do campo aconteça. Porém, apesar do interesse dos professores 

alfabetizadores no ensino em classes multisseriadas, há marcas de conteúdos e aulas 

parecidas com aquelas desenvolvidas na zona urbana, visto que muitos professores que 

trabalham no campo, são provenientes das cidades, e estes, estão preocupados em 

desenvolver a amplitude de conhecimentos em torno de sua prática. Um exemplo comum 

que podemos identificar no percurso deste artigo é a execução de atividades padronizadas 

por muitos professores alfabetizadores, principalmente no contexto de práticas de leitura e 

escrita que por muito tempo estiveram presentes na realidade das crianças.  
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 A perspectiva de alfabetização do campo em classes multisseriadas nesse estudo nos 

leva a compreender a valorização de um tipo de ensino articulado e mobilizado com base no 

desenvolvimento de práticas inovadoras, que incentivem o aluno do campo a preservar suas 

matrizes socioculturais dentro da própria escola e desta para o meio social o qual vivencia. 

É importante que os professores alfabetizadores sensibilizem com as inúmeras situações 

permeadas à realidade de crianças do campo e suas famílias, e desenvolva um trabalho 

baseado na égide da transformação do aluno.  

 Percebemos em nosso escrito, que a perspectiva de alfabetização no campo, nos leva 

a pensar um novo sentido de escola, não somente por exigências ao atendimentos dos alunos, 

mais sobretudo, a reflexão da sua função social, seu caráter formativo, a formação de 

professores, o processo de ensino aprendizagem a ser efetivado e também, a elaboração de 

uma proposta pedagógica que esteja de acordo com a história de vida dos povos do campo, 

de modo que eles cresçam por meio da educação formal, mais valorizando suas raízes 

históricas, estilos sociais e individuais de vida.  

O trabalho do educador passa a interagir com os mais diferentes momentos 

proporcionados aos próprios alunos e suas realidades, até que de fato, o objetivo principal 

de um alfabetizador da escola do campo seja alcançado. Centramos esse objetivo no ato de 

o educador proporcionar as habilidades de leitura e escrita com qualidade ao aluno de modo 

que seja satisfatório e o aluno desempenhe suas funções de leitura e escrita nas práticas 

sociais cotidianas. 
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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo empreender algumas considerações sobre a análise de conteúdo 

materializada na pesquisa sobre “os saberes e práticas dos povos negros nos materiais literários 

infanto-juvenis existentes em escolas de Angicos-RN”. Entendemos a análise de conteúdo, no 

âmbito das abordagens qualitativas, como um conjunto de técnicas de análise das comunicações 

expressas em documentos e discursos. Uma dessas técnicas é a análise temática, unidades de 

registro que conduz, através dos núcleos de sentido, às categorias teóricas. A metodologia se 

deu através do levantamento bibliográfico e da descrição da aplicação da técnica. Os resultados 

se materializaram na articulação entre as categorizações, os objetivos e problemática da 

pesquisa e as teorias que fundamentam as interpretações, culminado num novo conhecimento, 

demonstrado nos saberes veiculados nas escolas de Angicos, através do trabalho com a 

literatura negra. 

 

Palavras-Chave: Análise de Conteúdo; análise temática; Abordagem Qualitativa.  

 

ABSTRACT 

This work aims to undertake some considerations on the content analysis materialized in the 

research about “the knowledge and practices of black people in the children's literary materials 

existing in schools in Angicos-RN”.  We understand the content analysis, within the scope of 

qualitative approaches, as a set of techniques for analyzing communications expressed in 

documents and speeches.  One of these techniques is the thematic analysis, recording units that 

lead, through the nuclei of meaning, to the theoretical categories.  The methodology was based 

on a bibliographic survey and a description of the application of the technique.  The results 

materialized in the articulation between the categorizations, the objectives and problems of the 

research and the theories that base the interpretations, culminating in a new knowledge, shown 

in the knowledge transmitted in the Angicos schools, through the work with black literature. 

 

Keywords: Content Analysis; thematic analysis; Qualitative approach. 

 

                                                           
1 Doutora em Educação, UFERSA, ana.aires@ufersa.edu.br 
2 Estudante do curso de Pedagogia, UFERSA, adriene.araujo@alunos.ufersa.edu.br 
3 Estudante do curso de Pedagogia, UFERSA, luis.nascimento@alunos.ufersa.edu.br 
4 Doutora em Educação, UFERSA, franselma.figueiredo@ufersa.edu.br 
5 Doutora em Educação, UFERSA, Juliana.rocha@ufersa.edu.br 

701



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

 

 

  [2]      

 

AIRES, et al. (2022) 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por objetivo empreender algumas considerações sobre a análise de 

conteúdo, a partir do seu emprego na pesquisa sobre os saberes e práticas dos povos negros 

nos materiais literários infanto-juvenis existentes em escolas de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental da cidade de Angicos-RN. Esta pesquisa, desenvolvida no âmbito do Grupo de 

Pesquisa e Extensão em Educação da Infância, Cultura, Currículo e Linguagem (EDUCLIN), 

nasceu da tomada de consciência sobre a importância da luta histórica das populações negras 

por respeito e por aceitação em relação às contribuições sociais, culturais, patrimoniais e de 

saberes dos negros, na efetiva composição histórica e populacional do país. 

Foram essas lutas, juntamente com relevantes estudos e pesquisas acadêmicas6, na área 

da historiografia negra, da educação popular e do direito das populações historicamente 

silenciadas no Brasil, que geraram um conjunto de garantias legais7, tornando obrigatório, no 

campo da educação e do currículo, a implementação de saberes e experiência que ofereçam 

legitimidade identitária aos povos negros no Brasil. 

Nessa proposição de pesquisa os nossos objetivo foram analisar e compreender saberes 

e práticas dos povos negros trabalhados nas escolas de Angicos, a partir do levantamento e 

tematização dos conteúdos expressos em obras de literatura negra infanto-juvenil e nas 

entrevistas8 feitas junto as professoras que atuam nessas escolas, campo da pesquisa. 

Entendemos que diferentemente do secular modelo canônico e objetivo de cientificidade, a 

pesquisa qualitativa envolve questões de sentido e a análise de conteúdo, como procedimento 

metodológico que se constitui por um conjunto de técnicas utilizadas na análise qualitativa de 

dados, nos conduz ao alcance dos objetivos e da problemática da pesquisa que é: quais saberes 

e práticas das populações negras veiculados em obras de literatura infanto-juvenis são 

trabalhados em escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental na cidade de Angicos-RN? 

Falar de sentido, conforme Augé (1999), é conjugar uma pluralidade de afetações, as 

quais se revelam nas experiências e retóricas discursivas dos sujeitos e nos enunciados que os 

documentos autorais manifestam de maneira diversa. Tais experiências e enunciados, orais, 

escritos, figurativos, movem-se num lugar antropológico9, porque permite captar uma rede de 

                                                           
6 MUNANGA, Kabengele (org). Cem anos e mais de bibliografia sobre o negro no Brasil. USP/Centro de Estudos 

Africanos/Fundação Cultural Palmares. São Paulo, 2002. 
7 Lei nº 10.639/2003; Lei nº 12.288/2010; Resolução nº 01/2004; Resolução nº 08/2012, entre outras. 
8 Neste artigo daremos conta apenas dos procedimentos de análise de conteúdo das obras literárias. 
9 Para Augé (2012, p. 75), “lugar antropológico é a possibilidade dos percursos que nele se efetuam, dos discursos 

que nele se pronunciam e da linguagem que o caracteriza”. 
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relações sociais e implicações particulares com os saberes e práticas que são características de 

cada um e dos coletivos negros. Em relação a nós, pesquisadores, fica a inteligibilidade em 

termos do desvelamento dessa pluralidade de conteúdos que tecem os sentidos oferecidos por 

quem os narra (ARDOINO, 1998). No caso da nossa pesquisa, os autores das obras literárias 

infanto-juvenis e as professoras entrevistas. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A análise de conteúdo, como metodologia e técnica de análise qualitativa dos dados 

manifestos nas comunicações, tem história, mas só ganhou notoriedade a partir da francesa 

Bardin, em 197710. Segundo essa autora, a tradição de interpretar textos é longínqua. Os 

primeiros sinais da análise de conteúdo, ainda que essa expressão só tenha sido usada a partir 

do século XX, aparecem mediante a necessidade de interpretação de textos religiosos. Na 

continuidade histórica essa atitude de interpretar o conteúdo das comunicações chega aos hinos 

religiosos e aos artigos da imprensa, desta feita, com o objetivo de explicitar os efeitos 

favoráveis e desfavoráveis dos mais diferentes documentos. Essa técnica interpretativa, 

elementar a análise de conteúdo, chega a outras áreas, ganha rigor e passa a abordar outros 

materiais como cartas, diários íntimos, jornais e artigos oficiais.  

Mas foi somente no século XX, sobretudo a partir da primeira guerra mundial, que a 

análise de conteúdo se aperfeiçoa e ganha, através do rigor técnico-científico, maior 

objetividade e uso nas investigações de natureza quantitativa. Esse modelo se amplia com a 

segunda guerra mundial, quando nos Estados Unidos se multiplicam as análises quantitativas 

de materiais jornalísticos, com o objetivo de analisar a propaganda nazista expressa em jornais 

e revistas, além das reações comportamentais dos sujeitos envolvidos. 

Essa objetividade da análise de conteúdo foi perseguida com muito empenho, dada a 

necessidade pragmática de descobrir os jornais e periódicos que veiculavam temas favoráveis 

ao inimigo, durante todo os anos da guerra que abalou o mundo. Mas, ainda na década de 1950, 

começa a pairar um desencantamento proveniente da objetividade e da limitação normativa da 

análise de conteúdo. Essa concepção descritiva, objetiva e sistemática encobre outras 

possibilidades ao não admitir a análise dos conteúdos latentes e intuitivos, presentes nas 

comunicações e não suscetíveis de quantificação. 

                                                           
10 L’analyse de contenu. Presses Universitaires de France, 1977. 
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Paulatinamente, os pesquisadores de outras áreas, a exemplo da linguística, história, 

sociologia, psicanálise, entre outras, se interessam pela análise de conteúdo e contribuem para 

alavancar, a partir de suas investigações, análises mais direcionada aos conteúdos latentes, não 

aparentes, nas mensagens e comunicações, limitando a tradição objetivista.  

Esta evolução teórica e metodológica da análise de conteúdo se associa, na atualidade, 

ao florescimento de novas dinâmicas de pesquisa: de um lado, o resgate das propostas 

quantitativas que se utilizam da informática, através de vários softwares, para oferecer mais 

rigor ao tratamento dos dados. Por outro lado, as propostas qualitativas, de abordagens 

compreensivas em relação a análise das falas, discursos e documentos. 

Essas abordagens qualitativas revelam um novo dinamismo às pesquisas quando 

favorecem a compreensão contextual da realidade investigada, para além de sua aparência e 

superficialidade (MINAYO, 2014). É da sociologia compreensiva de Weber a ideia de que a 

ação social é provida de sentido, motivos orientados por fins, “sentido subjetivamente visado” 

(WEBER, 1999, p. 04) e, como tal, nem sempre claro nos discursos ordinários, sendo necessário 

o seu desvelamento por meio da interpretação compreensiva. 

Minayo (2014) sublinha várias modalidades de Análise de Conteúdo: Análise Lexical, 

Análise de Expressão, Análise de Relações, Análise de Enunciação e Análise Temática. Nossa 

pesquisa utiliza a Análise Temática por compreender que esta é a mais apropriada no tratamento 

e análise dos dados da pesquisa, uma vez que favorece a descoberta dos núcleos de sentido que 

compõem as comunicações analisadas. A operacionalização da análise temática parte dos 

conteúdos manifestos explicitamente, para se chegar aos conteúdos latentes, e o fio condutor 

são os objetivo da pesquisa e a problemática e ser respondida.  

Em termos operacionais, a análise de conteúdo se inicia com a fase da pré-análise, que 

compreende a seleção do corpus documental para a análise e as primeiras leituras do material 

selecionado. É a chamada leitura flutuante, nas palavras de Bardin (1997), a qual se procede 

com o objetivo de conhecer o universos documental disponível e deixar fluir as primeiras 

impressões sobre o contexto, as ideias principais e seus significados mais gerais. Essa leitura 

inicial também oportuniza ao pesquisador a formulação das primeiras hipóteses, como também 

a elaboração de indícios, no sentido de interpretação do material. 

A segunda fase da análise de conteúdo se compõe da seleção das unidades de registro 

ou unidades de análise. É o momento de desmontar os documentos em temas mais amplos, já 

permitindo desconstruir a lógica pré-existente dos documentos e expressar alguns significados 

diferentes. Esse procedimento deve considerar os objetivos e problemática da pesquisa, os 
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fundamentos teóricos e a subjetividade do pesquisador que, segundo Wright Mills (1982), é um 

“artesão intelectual”, o qual significa aquele que domina e personaliza instrumentos e teorias 

no processo de investigação. Geralmente, as unidades de registro se compõem de palavras, 

sentenças, frases, parágrafos, os quais emergem dos documentos e entrevistas analisados. São 

os chamados temas, os quais consistem numa unidade complexa de significação, num recorte 

que, conforme critérios relativos às teorias que orientam a análise, se liberta naturalmente do 

texto analisado e pode ser tomado para análise das manifestações qualitativas. 

É nesse ir e vir entre os objetivos da pesquisa, as teorias e as intuições do pesquisador 

com o corpus documental que se formam as unidades de registro e são estas que compõem, na 

sequência, a terceira fase da análise de conteúdo: a categorização. Esta pode ser definida como 

uma operação de classificação dos elementos constitutivos de um conjunto elaborado por 

diferenciação e reagrupamento, segundo o gênero e a analogia. Em outras palavras, as 

categorias são organizadas pelos elementos semelhantes encontrados nas unidades de registro, 

refletindo uma indução do geral para o particular (CAMPOS, 2004). Então, as categorias são 

enunciados que abarcam um número variável de temas que, na sua construção, segue princípios, 

a exemplo da exclusão, homogeneidade e pertinência. É a partir dessa fase que se produz um 

novo conhecimento. 

 

METODOLOGIA  

 

A metodologia é o caminho que anuncia as concepções e significações epistemológicas 

assumidas pelos pesquisadores ante a abordagem de um objeto pesquisa. É também a 

proclamação dos procedimentos e instrumentos de produção, organização e análise de dados, 

movimento que conduz a elaboração de um novo conhecimento.  

No caso deste artigo, a metodologia se deu através de dois procedimentos: a pesquisa 

bibliográfica, cujo objetivo foi compreender conceitualmente a análise de conteúdo e 

fundamentar a etapa posterior, que foi apresentar o desenvolvimento da análise de conteúdo, 

em suas diversas etapas, no âmbito da pesquisa sobre saberes e práticas das populações negras 

veiculados em obras de literatura infanto-juvenis e trabalhadas em escolas de Angicos-RN. 

Em relação à pesquisa bibliográfica que, conforme Amaral (2007, p. 1), é “uma etapa 

fundamental em todo trabalho científico [...], na medida em que der o embasamento teórico em 

que se baseará o trabalho”, procedemos primeiro com a investigação dos autores que discutem 

e trabalham com a análise de conteúdo. Em seguida selecionamos livros e artigos científicos 
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publicados em revistas, com vistas compreender a metodologia da análise de conteúdo, 

buscando tematizar, por aproximação, os elementos constituintes de suas diversas etapas. 

Em relação ao como se deu o desenvolvimento da análise de conteúdo na produção da 

nossa pesquisa, recorremos as narrativas das experiências vividas pelos nossos bolsistas e 

colaboradores, além das nossas próprias impressões, enquanto pesquisadoras, em relação à 

construção das tematizações e categorizações. Foi também uma etapa de revisão em relação ao 

nosso trabalho, considerando o não distanciamento do contexto da pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

A análise de conteúdo que realizamos com vistas ao alcance dos objetivos da pesquisa 

sobre saberes e práticas das populações negras veiculados em obras de literatura infanto-juvenis 

trabalhadas em escolas de Angicos-RN, foi materializada a partir de dois momentos distintos: 

a análise de conteúdo das obras de literatura infanto-juvenil e a análise das entrevistas feitas 

com as professoras. Esta última não sendo objeto desse artigo.  

Em relação a análise de conteúdo das obras literárias, procedemos a partir de três etapas. 

A primeira e mais objetiva etapa tratou-se da leitura das obras e do estabelecimento de critérios 

na escolha das obras para compor o corpus da análise. Nesse nível fizemos a identificação das 

obras e a sua filiação mais geral em relação ao campo da literatura negra. Estabelecemos como 

critério de seleção das obras, para compor as análises, aquelas veiculadas em mais de uma 

escola de Angicos; as obras mais conhecidas em termos de domínio público e, por fim, as obras 

que tinham o tema África no seu título. Com esses critérios foram selecionadas 15 (quinze) 

obras para a análise temática. 

A segunda etapa foi a tematização dos conteúdos das obras, no sentido de estabelecer 

aproximações e distanciamentos com as categorias teóricas e marcos legais de suporte da 

educação étnico-racial no Brasil. Nesse movimento de tematização foi elaborado quadros para 

a composição das unidades de registro, as quais se libertaram do texto analisado pelo olhar 

fundamentado das pesquisadoras e colaboradores. Abaixo um dos quadros, resultado da 

composição das unidades de registros ou unidades de análise que se desprenderam de cada uma 

das obras analisadas. 

 

 
QUADRO TEMÁTICO 1: PERSONAGENS 

OBRA  
PERSONAGEM 

PRINCIPAL  

PERSONAGENS 

SECUNDÁRIOS  

CARACTERÍSTICAS PERSONAGEM 

PRINCIPAL 
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1 Menina  Menina Menina branca de cabelo ondulado 

2 Nerina, uma ovelha 
Outras ovelhas e 

o lobo 
Nerina ter nascido negra 

3 
Menino e irmã-

estrela 

Pai, mãe, amigo, 

tio 

Criança negra, magra, fraca, com 

sobrancelhas finas e cabelos encaracolados 

4 Canção Tribo africana 

Canção que representada os indivíduos da 

tribo e os acompanha do nascimento até a 

morte, nos momentos de felicidade e nos 

momentos de falhas como ser humano. 
Fonte: dados da pesquisa 

 

A partir dos diversos quadros temáticos: personagens; aspectos culturais; ambientação; 

ações de resistência, luta, coragem; antepassados, cruzamos elementos de aproximação, 

diferenciação e reagrupamos considerando a frequência observada a partir da tematização. Esse 

procedimento teve em vista a definição das categorias de sentido, terceira etapa do 

procedimento de análise de conteúdo das obras de literatura infanto-juvenil existentes e 

trabalhadas nas escolas de Angicos. 

A categorização, segundo Bardin (1977), reúne um grupo de elementos sob um título 

genérico em razão das características comuns desses elementos. Segunda essa autora (1977, p. 

118) “classificar elementos em categorias impõe a investigação do que cada um [desses 

elementos] tem em comum com outros”, para permitir o seu agrupamento. É nesse estágio 

procedimental da análise de conteúdo que se constrói uma rede de sentido em torno de 

categorias que representam os agrupamentos temáticos. Abaixo um quadro agregador de 

sentido teórico e empírico da tematização das obras: 

 

QUADRO CATEGORIA 1: CARACTERÍSTICAS E SITUAÇÕES 

CATEGORIA TEMAS AGREGADOS 

Identidade 

- Cor da pele (Por que somos de cores diferentes?) 

- Ancestralidade (Meu filho, você está vendo esta foto? É da sua bisavó, ela já 

morreu. Você é muito parecido com ela, por isso é que você é bem moreno). 

- Ação de autoestima (Nerina luta para encontrar o seu caminho de aceitação e 

resistência, tanto através do salvamento das ovelhas [...], como quando não se 

deixa abater pela rejeição das suas companheiras, por ter uma cor diferente). 

- Lugar (Meu pai me ensinou que nós, afrodescendentes, somos muito importantes, 

pois a cultura africana está dentro de cada brasileiro. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Conhecidas as categorias e seus indicadores temáticos agregados, elaboração feita a 

partir das aproximações de sentido que emergem do conjunto dos temas, é recomendável 

exercitar as primeiras escritas buscando agregar esses sentidos, valendo-se do referencial 
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teórico. A intenção desse último movimento é tornar a produção de conhecimento 

representativa do material investigado, na sua relação com as com as teorias de suporte e 

observando o alcance dos objetivos definidos para responder a problematização do trabalho.  

No que se refere a nossa pesquisa, todo esse movimento de análise temática e 

categorização, com vistas a produção de conhecimento, tem o objetivo de responder sobre quais 

saberes e práticas das populações negras veiculados em obras de literatura infanto-juvenis são 

trabalhados em escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental na cidade de Angicos-RN? 

Como podemos ver no rápido exercício de análise demonstrado nos quadros acima desenhados, 

a “identidade negra” ou “o processo de construção e legitimação da identidade negra” é um dos 

conteúdos que circulam nas obras infanto-juvenil trabalhados nas escolas e podem ter sentido 

positivo para as crianças negras e não negras, estudantes das escolas de Educação Infantil e 

Anos Inicias do Ensino Fundamental.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Se o momento de considerações finais caracteriza-se por uma construção síntese das 

respostas, não das soluções, à pergunta que orientou nosso trabalho, juntamente com os 

objetivos a que nos propomos, é por ela que começamos. Quisemos saber e compreender como 

a metodologia da análise de conteúdo foi trabalhada na pesquisa que ora desenvolvemos, sobre 

os saberes e práticas das populações negras que são veiculados nas obras de literatura 

trabalhadas nas escolas de Angicos, a partir da atribuição de sentido. 

A análise de conteúdo se situa no âmbito das abordagens qualitativas e se caracteriza 

como um conjunto de técnicas de análise das comunicações e mensagens expressas em 

documentos e discursos. Uma dessas técnicas é a análise temática, unidades de registros que 

deixam conduzir aos núcleos de sentido da comunicação. 

Em nosso trabalho de pesquisa já procedemos com as tematizações e os agrupamentos 

de categorias, movimento que se materializa de forma fidedigna quando articulado aos 

objetivos e problemática de pesquisa e as teorias que fundamentam as interpretações. É através 

dessa triangulação que o pesquisador, um “artesão intelectual”, se movimenta e produz um novo 

saber que, no nosso caso, demonstre os saberes veiculados nas escolas através do trabalho com 

a literatura negra. 
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APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA À LUZ DA PEADS: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA SOBRE O ENSINO E A AVALIAÇÃO 

 

Jobson Jorge da Silva1 

 

RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo discutir as questões teóricas relacionadas às 

perspectivas de aprendizagem de crianças dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da rede 

municipal de Vicência-PE a partir da abordagem dos Princípios e Fundamentos da Proposta 

Educacional de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável (PEADS). A proposta foi criada pelo 

Serviço de Tecnologia Alternativa (SERTA), ONG fundada em agosto de 1989 em seis 

municípios do Agreste pernambucano, por um grupo de técnicos e produtores rurais. 

Atualmente, é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). No período 

de muita insegurança para a agricultura familiar no Brasil, devido as mudanças nos países 

socialistas europeus, jovens técnicos em agropecuária, educadores e camponeses 

organizaram-se a fim de responder alguns desafios para a sobrevivência e o desafio das 

propriedades rurais. Nessa perspectiva, utilizando-se dos aportes teóricos de Moreira (2011), 

Luckesi (2011) e Moura (2003), o presente trabalho desenvolve uma revisão da literatura 

disponível acerca da PEADS enquanto abordagem pedagógica para o trabalho em escolas 

rurais ou com características e localização geográfica próximas às zonas rurais, às teorias da 

aprendizagem e à avaliação da aprendizagem para compreendermos em que medida seria 

possível desenvolver competências e habilidades nos estudantes dos Anos Iniciais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem; Desenvolvimento; Escola.  

ABSTRACT 

The present study aims to discuss the theoretical issues related to the learning perspectives of 

children from the Early Years of Elementary Education in the municipal network of Vicência-

PE from the approach of the Principles and Foundations of the Educational Proposal to 

Support Sustainable Development (HDPE). The proposal was created by the Alternative 

Technology Service (SERTA), an NGO founded in August 1989 in six municipalities in 

Agreste Pernambuco, by a group of technicians and rural producers. Currently, it is a Civil 

Society Organization of Public Interest (OSCIP). In the period of great insecurity for family 

farming in Brazil, due to changes in European socialist countries, young agricultural 

technicians, educators and peasants organized themselves in order to answer some challenges 

for survival and the challenge of rural properties. In this perspective, using the theoretical 

contributions of  Moreira (2011), Luckesi (2011) and Moura (2003), the present work 

develops a review of the available literature on HDPE as a pedagogical approach to work in 

rural schools or with characteristics and geographic location close to rural areas, theories of 

                                                           
1Licenciado em Letras Port./Ingl. pela Universidade de Pernambuco. Licenciado em Pedagogia pelo Centro 

Universitário Venda Nova do Imigrante. Especialização em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa pela 

Faculdade Futura e Mestrando em Educação pela Universidade de Pernambuco. jobson.jorge@upe.br 
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learning and the assessment of learning to understand to what extent it would be possible to 

develop competences and skills in students of the Early Years. 

  

KEYWORDS: Learning; Development; School. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente estudo demonstra, a partir de uma leitura significativa e crítica de três 

importantes pilares da formação educacional, do ponto de vista teórico, a realidade de um 

município da Zona da Mata pernambucana, uma proposta específica para a escola do campo e 

a realidade das comunidades e distritos da região. Desse ponto de vista, aborda-se a Proposta 

Educacional de Desenvolvimento Sustentável, doravante PEADS, como uma ferramenta 

inovadora e que trouxe diversos benefícios às práticas pedagógicas e a organização 

educacional do município.  

Da ideia inicial até chegar à implementação da proposta, o caminho percorrido foi 

bastante desafiador. Inicialmente percebe-se um grande desafio e uma oportunidade de se 

reverter a situação que se encontravam as escolas rurais. A estratégia traçada para 

implementação da proposta consistia na sensibilização, mobilização e formação dos diferentes 

sujeitos da escola (gestores, equipe pedagógica, professoras, alunos, pais e comunidade). 

 Uma questão fundamental na formação era o resgate das identidades dos sujeitos 

sociais da escola, a realidade da comunidade rural, a construção de instrumentos pedagógicos 

que tivessem como referência a pesquisa da realidade e a autoestima desses profissionais. No 

início, da implantação da PEADS, as discussões entre os atores sociais aconteceram 

coletivamente com todo o município, depois nas escolas, e por fim com toda a comunidade. 

Desta forma, é inegável o caráter aglutinador e de mobilização em todas as comunidades com 

relação a essa proposta educacional.   

Sendo assim, objetivou-se desenvolver revisão bibliográfica e análise crítica das 

Teorias da Aprendizagem e da Avaliação juntamente com a PEADS nas escolas do campo do 

presente município.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Breve histórico da organização educacional de Vicência e a PEADS  
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 Durante muitos anos a educação rural foi assumida principalmente pela iniciativa 

privada ou por programas governamentais, que iniciavam e terminavam com os mandatos dos 

governos. Somente a partir de 1970, é que o poder público municipal começou a estruturar 

uma rede escolar no campo, inicialmente com a construção das chamadas escolas típicas 

rurais, escolas isoladas ou “casa da professora” (construção de uma sala ao lado da casa da 

professora).  

 Na década de 1980, tem-se a construção de escolas públicas municipais na área rural, e 

apenas em 1989, foi criado o órgão responsável pela política de educação municipal, 

demonstrando assim a falta de autonomia que existia nos municípios para elaboração de sua 

política de educação.  

 A base material das escolas: prédios, móveis, materiais didáticos eram extremamente 

precários, não existia uma política de formação e valorização do professorado e a escola não 

possuía vínculos com a comunidade e com os pais dos alunos. As políticas de governo para a 

educação Municipal foram traçadas a partir da primeira Conferência Municipal de Educação, 

em outubro de 1997, que primavam pela caracterização da identidade sociocultural da escola.  

 Assim, a Educação Rural, historicamente tratada como instituição menor, na qualidade 

dos serviços públicos educacionais, provocava uma revolução conceitual e política sobre a sua 

visão social. A implantação da PEADS significou a voz e a vez da Escola Campo, que 

começou a ter uma referência político-metodológica para sua ação educativa dentro de uma 

nova visão de sociedade, ser humano e educação. 

 A partir de 1997, Vicência inicia uma nova Gestão Pública Municipal. Assumia o 

Poder Executivo a Sr.ª Eva Maria de Andrade Lima e a Secretária de Educação a Professora 

Sara de Oliveira Silva Lima. Iniciou-se um processo de organização de uma política 

municipal de educação com a primeira seleção pública para coordenação pedagógica 

(junho/97), a realização de eleições diretas para diretores das escolas (junho/97) e a primeira 

Conferência Municipal de Educação (outubro/97). 

 No ano seguinte 1998, com a implantação do Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil - PETI2, acentuou a reflexão em curso sobre a realidade das escolas rurais no 

município, existia uma preocupação das Secretarias Municipais de Educação e Assistência 

Social que coordenavam o programa de redimensioná-lo para que assumisse uma dimensão 

mais ampla, enquanto ação governamental e fazer pedagógico no sentido de contribuir para 

uma mudança nas escolas rurais municipais. Nessa perspectiva segundo Moura (2003):  
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Não se trata de sistematizar a aplicação de um projeto. Iniciou-se em 2003, uma 

sistematização da prática nos municípios de Vicência, Orobó e Pombos, um dos 

mais antigos e dois outros mais novos, de como se deu a experiência de implantação, 

formação dos professores e acompanhamento didático dos resultados nos alunos, nos 

professores e nas famílias e quais foram as estratégias e metodologia de todo esse 

processo (MOURA, 2003, p. 19) 

 

Esse programa começou a ter a assessoria do Serviço de Tecnologia Alternativa - 

SERTA, uma organização não governamental do Estado de Pernambuco, que vinha 

realizando um trabalho junto às escolas rurais de outros municípios do Estado.  

 

Teorias da Aprendizagem  

De um modo geral, a teoria pode ser entendida como uma interpretação sistemática de 

uma área de conhecimento, uma maneira particular de ver as coisas, de explicar observações, 

de resolver problemas. A aprendizagem é um processo contínuo, que pode ocorrer em 

qualquer situação. Nesse sentido, podemos dizer que um dos fatores essenciais do 

aprendizado é a cultura, pois ela molda o sujeito por meio de suas relações com o meio. 

Existem vários tipos de aprendizagem dentre elas podemos citar:  

1. Aprendizagem cognitiva: é aquela que resulta no armazenamento organizado de 

informações na mente do ser que aprende;  

2. Aprendizagem afetiva: é aquela que resulta de sinais internos ao indivíduo e pode ser 

identificada como experiências tais como prazer e dor, satisfação ou descontentamento, 

alegria ou ansiedade; 

3. Aprendizagem psicomotora: é aquela que envolve respostas musculares adquiridas 

mediante treino e prática. Desta forma, a teoria da aprendizagem é uma tentativa de 

interpretar sistematicamente, de reorganizar, de prever, conhecimentos sobre aprendizagem. 

 Neste sentido, o ser humano passa por mudanças que não se referem à aprendizagem e 

sim aos processos maturativos, tais como: aquisição da linguagem, engatinhar, andar ou até 

mudanças em decorrência de doenças físicas ou psicológicas. Sendo assim, a aprendizagem é 

uma mudança significativa que ocorre baseada também nas experiências dos indivíduos. 

Todavia, para ser caracterizada como tal, é necessária a solidez, ou seja, ela deve ser 

incorporada definitivamente pelo sujeito. 

 Os estudos das Teorias da aprendizagem procuram investigar, sistematizar e propor 

soluções relacionadas ao campo do aprendizado humano. Esta área de investigação remonta à 

Grécia Antiga. Neste período, o processo pelo qual uma pessoa adquire conhecimento já era 
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tema de investigação dos filósofos gregos. Entretanto, a área de estudo ganhou destaque a 

partir do século XX, quando se deu o advento da psicologia. 

 O principal fator que diferencia uma teoria de outra é o ponto de vista sob o qual cada 

uma trabalha. Existem as teorias que abordam a aprendizagem a partir do comportamento, 

outras a partir do aspecto humano ou, ainda, aquelas que consideram apenas a capacidade 

cognitiva de cada um. Como o campo da investigação do conhecimento humano é bastante 

vasto, algumas teorias obtiveram destaque ao longo do século, servindo como base teórica 

para os estudos nesta área. Descrever-se-á um pouco sobre o behaviorismo, cognitivismo, 

construtivismo e a teoria interacionista. 

 O Behaviorismo, também chamado de Comportamentalismo e Psicologia 

Comportamental, é um termo que abrange diversas teorias da psicologia que tem como 

principal objeto de estudo o comportamento. Essa escola de psicologia foi fundada por John 

B. Watson baseada na crença de que os comportamentos podem ser medidos, treinados e 

mudados. O behaviorismo foi estabelecido com a publicação do trabalho clássico de Watson 

num livro intitulado como a psicologia como o behaviorista a vê, publicado em 1913. 

 O behaviorismo contempla o comportamento como uma forma funcional e reacional 

de organismos vivos. Esta corrente psicológica não aceita qualquer relação com o 

transcendental, com a introspecção e aspectos filosóficos, mas pretende estudar 

comportamentos objetivos que podem ser observados. O estudo do meio que envolve um 

indivíduo possibilita a previsão e o controle do comportamento humano.  

No âmbito da educação, o behaviorismo remete para uma alteração do comportamento 

dos elementos envolvidos no processo de aprendizagem, sendo que essa mudança nos 

professores e alunos poderia melhorar a aprendizagem. Sendo a educação um importante 

elemento capaz de transformar a conduta de indivíduos. Para os seres humanos se 

desenvolverem é necessário aprender coisas novas a todo o momento. Sejam habilidades 

motoras, idiomas ou cálculos matemáticos: todos possuem seus próprios métodos para 

processar a informação transformá-la em conhecimento. 

Investigar, analisar e sistematizar estes métodos é a tarefa da área da psicologia 

denominada psicologia da educação. Esta área é a responsável por pesquisar sobre as teorias 

da aprendizagem, que abordam a desenvolvimento cognitivo humano por diferentes pontos de 

vista. 

 O Cognitivismo defende que a capacidade do aluno em aprender coisas novas 

depende diretamente dos conhecimentos prévios que ele possui. Para estes teóricos, é 
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necessário investigar quais os saberes do aluno acerca do assunto que será ensinado. Depois, 

deve-se auxiliar o aluno para que ele consiga sistematizar e organizar os novos 

conhecimentos, através de associações com o seu conhecimento prévio. 

 O Construtivismo é uma abordagem psicológica desenvolvida a partir da teoria da 

epistemologia genética, elaborada por Jean Piaget. Nesta teoria, o indivíduo aprende a partir 

da interação entre ele e o meio em que ele vive. O professor é visto como um mediador do 

conhecimento. 

 Jean Piaget desenvolveu sua teoria a partir de várias outras existentes no período, 

como a do cognitivismo. Para ele, o desenvolvimento da aprendizagem em crianças ocorre 

pelas etapas descritas logo abaixo. 

 

Quadro 01: etapas do desenvolvimento da aprendizagem para Piaget. 

1 Sensório–motor 0 a 2 anos as ações representam o mundo para a criança. 

Chorar, chupar o dedo, morder. 

2 Pré-operatório 2 a 7 anos a criança lida com imagens concretas 

3 Operações concretas 7 a 11 anos a criança já é capaz de efetuar operações lógicas 

4 Operações formais 11 em diante a criança já efetua operações lógicas com mais de 

uma variável 

Fonte: Próprios autores. 

 

Nessa perspectiva, Moreira (2011), afirma que:  

 

A posição filosófica de que o conhecimento humano é uma construção do próprio 

homem, tanto coletiva, como individual, é bastante antiga. Mas neste século, Piaget 

foi, sem dúvida, o pioneiro do enfoque construtivista à cognição humana. Suas 

propostas configuram uma teoria construtivista do desenvolvimento cognitivo 

humano. Alguns de seus importantes trabalhos datam da década de 20, mas apenas 

bastante depois, na década de 70, digamos, Piaget foi ‘’redescoberto’’ (MOREIRA, 

2011, p. 95). 

 

 A Teoria Interacionista, desenvolvida pelo psicólogo bielo-russo Lev Vygotsky, 

compreende que o conhecimento é, antes de tudo, impulsionado pelo desenvolvimento da 

linguagem no ser humano. Sua teoria também considera que a interação entre o indivíduo e o 

meio em que ele está inserido são essenciais ao processo de aprendizagem e, inclusive, entra 

em acordo com as etapas do desenvolvimento propostas por Jean Piaget na teoria 

construtivista. Entretanto, para Vygotsky, é o próprio movimento de aprender e buscar 
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conhecimento que irá gerar a aprendizagem efetiva. Este processo deve ocorrer de fora para 

dentro, ou seja, do meio social para o indivíduo. 

 Todas estas teorias exerceram, e ainda exercem, significativas influências na maneira 

como se organizam os processos educacionais em todo o mundo. Ao longo dos anos, cada 

teoria foi mais adequada para as necessidades de seu tempo, visto que a escola e o mundo do 

trabalho também sofreram grandes mudanças. 

 

Avaliação da aprendizagem 

 

 Para iniciar a discussão acerca do processo de avaliação da aprendizagem é relevante 

reafirmar o que diz o Doutor em Educação Cipriano Luckesi sobre a mediação das salas de 

aulas; há uma grande discussão sobre como avaliar um grupo de estudantes e em que medida 

ela de fato está presente em toda a história da educação nas américas. Assim, segundo 

Luckesi, nossa forma de avaliação como a partir de exames.  

Desta maneira, compreende-se que a avaliação é o ato de produzir um indicativo de 

rendimento do que se tem discutido com as crianças, adolescentes, jovens e adultos na sala de 

aula. Luckesi defende, ainda, rigor na aplicação das avaliações assim como a pesquisa 

científica contendo; sistematicidade, cobrindo todo o conhecimento ensinado. (LUCKESI, 

2011, p. 171) 

 No século XVI os instrumentos de avaliação utilizados pelos Jesuítas eram as provas e 

os exames, e que ainda hoje são utilizadas nas instituições escolares como instrumentos 

avaliativos. Todavia, no final de 1960 a avaliação destacou-se como indissociável para o 

processo de ensino e aprendizagem, como parte preponderante para o processo de construção 

do conhecimento do aluno a sua função é acompanhar e auxiliar no desenvolvimento 

cognitivo, e para que essa avaliação aconteça de forma significativa ela precisa esta inerente 

ao “ato de acolher”.  

Avaliar um educando implica, antes de mais nada, acolhe-lo no seu ser e no seu modo 

de ser, como está, para, a partir daí, decidir o que fazer. A disposição de acolher está no 

sujeito do avaliador, e não no objeto da avaliação Luckesi, 2000. A essência da prática da 

avaliação da aprendizagem, só se torna aplausível quando o seu objetivo estiver centralizado 

na aprendizagem do educando, para isso o docente deve se empenhar para que o aluno seja 

capaz de absorver o que está sendo explicado.  

 Avaliação da aprendizagem tem se descaracterizado e deixado de lado a sua função 

principal que é o acompanhamento da evolução da aprendizagem do educando, sem esse 
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acompanhamento não é possível identificar as suas dificuldades e os seus avanços. O objetivo 

consiste em analisar a importância da avaliação no processo de ensino e da aprendizagem, 

buscando subsídios em determinados pressupostos teóricos que orientam a ação do professor 

na prática pedagógica. 

 A avaliação da aprendizagem é caracterizada por diferentes funções: avaliação 

mediadora, formativa, somativa e diagnóstica, como descrito no quadro a seguir. 

 

Quadro 02: características da avaliação da aprendizagem 

 

Avaliação mediadora 

tem como característica a observação individual 

de cada aluno, visando a construção do 

conhecimento no processo de ensino e 

aprendizagem 

 

Avaliação formativa 

está pautada na formação do docente, trata se de 

levantar informações úteis para que ocorra um 

aperfeiçoamento no processo de ensino e 

aprendizagem 

 

Avaliação somativa 

materializa-se através da nota obtida pelo 

educando que ao final de um período ou ano 

letivo o classifica em aprovado ou reprovado 

 

 

Avaliação diagnóstica 

tem como objetivo identificar os pontos positivos 

e negativos da aprendizagem, para que assim 

aconteçam os ajustes dos instrumentos 

avaliativos usados na metodologia de ensino, de 

modo que favoreça o processo de ensino e 

aprendizagem 

Fonte: Próprios autores. 

 

 Compreende-se que toda avaliação gera informações para o processo de ensino, 

porém, o modo que o educando é avaliado nem sempre o possibilita a um resultado 

satisfatório de aprendizagem, já que muitas vezes são apenas classificados em aspectos 

positivos e negativos. Falar sobre as concepções de avaliação, nos remete a pensar, qual seria 

a avaliação correta a ser utilizada?  

O processo de avaliação do resultado escolar dos alunos e alunas está profundamente 

marcado pela necessidade de criação de uma nova cultura sobre avaliação. Chegar a um 

resultado satisfatório não é fácil, mas para se alcançar um ensino de qualidade, requer um 

maior envolvimento por parte do educador que caberá a ele escolher qual caminho traçar. 

 O termo avaliar tem sido associado a fazer prova, fazer exame, atribuir notas, repetir 

ou passar de ano. Nela a educação é imaginada como simples transmissão e memorização de 

informações prontas e o educando é visto como um ser paciente e receptivo. Em uma 

concepção pedagógica mais moderna, a educação é concebida como experiência de vivências 
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múltiplas, agregando o desenvolvimento total do educando. Nessa abordagem o educando é 

um ser ativo e dinâmico, que participa da construção de seu próprio conhecimento. Nesse 

ponto de vista, a avaliação admite um significado orientador e cooperativo.  

 A avaliação do processo de ensino e aprendizagem, é realizada de forma contínua, 

cumulativa e sistemática na escola, com o objetivo de identificar a situação de aprendizagem 

de cada aluno, em relação à programação curricular (SÃO PAULO, 2001).  

 Sobre a avaliação sabe-se que o processo de análise não deva se pautar exclusivamente 

no produto final ou em sua construção, mas no método de investigação, buscando 

compreender como se dá a interação entre o ensino e a aprendizagem, para assim detectar os 

saberes construídos e as possíveis necessidades de ajustes de maneira dialógica. O erro, passa 

a ser considerado como pista que indica como o educando está relacionando os 

conhecimentos que já possui com os novos conhecimentos que vão sendo adquiridos, 

admitindo uma melhor compreensão dos conhecimentos solidificados, interação necessária 

em um processo de construção e de reconstrução. (ALVES; GARCIA, 1999) 

 O erro, neste caso deixa de representar a ausência de conhecimento adequado. Toda 

resposta ao processo de aprendizagem, seja certa ou errada, é um ponto de chegada, por 

mostrar os conhecimentos que já foram construídos e absorvidos, e um novo ponto de partida, 

para um recomeço possibilitando novas tomadas de decisões. Avaliar um educando implica, 

antes de mais nada, acolhe-lo no seu ser e no seu modo de ser, como está, para, a partir daí, 

decidir o que fazer.  

 A disposição de acolher está no sujeito do avaliador, e não no objeto da avaliação. A 

essência da prática da avaliação da aprendizagem, só se torna aplausível quando o seu 

objetivo estiver centralizado na aprendizagem do educando, para isso o docente deve se 

empenhar para que o aluno seja capaz de absorver o que está sendo explicado.  

 Avaliação da aprendizagem tem se descaracterizado e deixado de lado a sua função 

principal que é o acompanhamento da evolução da aprendizagem do educando, sem esse 

acompanhamento não é possível identificar as suas dificuldades e os seus avanços. O objetivo 

consiste em analisar a importância da avaliação no processo de ensino e da aprendizagem, 

buscando subsídios em determinados pressupostos teóricos que orientam a ação do professor 

na prática pedagógica. 

 A avaliação deve compreender a individualidade de cada estudante e precisa pensar 

nesse processo como também contribuinte na aquisição de novos conhecimentos e nunca na 

punição dos discentes.  
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 Em minha escola costumo perguntar, oralmente, para as crianças como elas se sentem 

em relação ao conteúdo estudado, ao que tem sem sido trabalhado. Essa é uma das formas de 

avaliar o aprendizado dos estudantes. Além disso, também costumo realizar atividades 

pontuais escritas e desenvolver correção coletiva com os estudantes apontando possíveis 

equívocos conceituais e, no caso da educação infantil, a escrita, quando se fala de 

alfabetização, as atividades de rotina como ir ao banheiro ou socializar com os colegas e 

conceitos sobre o objeto de estudo na sala durante a semana.  

 

METODOLOGIA   

 O presente trabalho desenvolveu-se a partir de uma pesquisa bibliográfica de caráter 

qualitativa, apresentando o objetivo de investigar parte da literatura disponível sobre a PEAD, 

as Teorias da Aprendizagem e a Avaliação da Aprendizagem. Desse modo, como assevera 

Sampieri, Collado e Lucio (2006):  

 

A abordagem qualitativa utiliza a coleta de dados sem medição numérica para 

desvelar questões de pesquisa e a quantitativa mensurarem os dados coletados no 

campo para registrar os fatos e fenômenos observados, sendo que ambas foram 

importantes, para a consecução dos objetivos da pesquisa (Sampieri, Collador e 

Lucio 2006, p. 05). 

 

 Utilizando a pesquisa exploratória que segundo Gil (2002, p. 41), “tem o objetivo de 

proporcionar maior familiaridade com problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

construir hipóteses”. Nessa perspectiva, o presente trabalho reunião conhecimentos acerca da 

aprendizagem significativa e dos modelos de aprendizagem, da formação de uma proposta em 

nível municipal e de como essa proposta tem revolucionado a educação no Município de 

Vicência-PE.  

 Sendo assim, o presente estudo desenvolve-se em três etapas simples descritas a 

seguir: a) na revisão bibliográfica acerca da PEADS, das Teorias da Aprendizagem e da 

Avaliação da Aprendizagem; b) na análise crítica das teorias relacionadas às PEADS e c) ao 

desenvolvimento educacional no Município de Vicência e na produção escrita de material 

científico sobre as leituras e relações desenvolvidas para fins de registro e divulgação com a 

comunidade acadêmico/científica dos dados obtidos após o estudo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 PEADS continua provocando e lançando desafios institucionais e culturais ao poder 

público mantenedor dessa modalidade de educação, tais como: presença permanente de um 

técnico em agropecuária; elevação do apoio financeiro aos projetos escolares; aumento do 

acervo bibliográfico, exclusivamente, sobre a área do campo; ajustes conceituais e 

metodológicos de sustentação da proposta como uma política pública; falta de recursos 

tecnológicos para registros das ações pedagógicas desenvolvidas pelas escolas, bem como dos 

instrumentos que auxiliem e viabilizem com mais rapidez, a aquisição e o desenvolvimento 

do conhecimento.  

 Vale salientar que para solucionar os desafios encontrados, a equipe pedagógica e 

todos os envolvidos como: pais, alunos, comunidade, gestores municipais, tiveram que unir 

forças para que, coletivamente contribuíssem com ações bem estruturadas e direcionadas para 

o bem comum de todos. 

 A Proposta Pedagógica para as escolas rurais ou do campo engloba conhecimentos 

sobre aprendizagem e avaliação educacional com fins para o bom desempenho de estudantes e 

professores que atuam nesta modalidade. Por fim, notamos a relevância da Proposta e todos 

os conhecimentos teóricos que colaboram para o bom desenvolvimento na aplicação 

pedagógica.  
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RESUMO 

O presente trabalho se organiza a partir da pesquisa de mestrado, ainda em andamento, 

intitulada “Mulheres que se contam: histórias de vida e narrativas de educandas chefes de 

família da educação de jovens e adultos”. O processo de construção, delimitação de um 

objeto de pesquisa, e a contribuição que esse traz para o campo, passa pelo reconhecimento 

do que já foi produzido acerca da temática em estudo. Nesse contexto, esse texto visa 

apresentar a aproximação realizada da produção bibliográfica no campo da Educação de 

Jovens e Adultos, centrada em uma abordagem que focaliza a condição das mulheres e as 

relações de gênero na modalidade. No que tange a aspectos metodológicos do trabalho, foi 

feito um recorte temporal de 10 anos, compreendido entre os anos de 2011 a 2021. As fontes 

e os bancos de dados examinados referem-se a artigos em periódicos classificados como 

Qualis A1, revistas específicas da área da EJA, indicadas pelo portal Fóruns EJA Brasil, bem 

como publicações do Grupo de Trabalho em Educação de Pessoas Jovens e Adultos (GT 18) 

da ANPEd. Os resultados do levantamento aqui apresentado demonstram a carência de 

pesquisas nesse recorte específico, visto que a produção não cresceu nem diversificou suas 

temáticas e abordagens nos últimos 10 anos. Algumas lacunas também puderam ser 

identificadas em relação a temas como juventude, mulheres LGBTQIA+, dentre outras 

abordagens possíveis para a questão de gênero na EJA para as quais não encontramos 

trabalhos correspondentes. 

 

Palavras-chave: Revisão bibliográfica. Gênero. Mulheres. Educação de Jovens e Adultos. 

 

ABSTRACT 

The present research is organized from the master's research, still in progress, entitled 

"Women who tell themselves: life stories and narratives of female heads of households in 

youth and adult education". The process of construction, delimitation of a research object, 

and the contribution that it brings to the field, passes through the recognition of what has 

already been produced on the subject under study. In this context, this text aims to present 

the approach made to bibliographic production in the field of Youth and Adult Education, 

centered on an approach that focuses on the condition of women and gender relations in the 
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modality. Regarding methodological aspects of the work, a time frame of 10 years was made, 

between the years 2011 to 2021. The sources and databases examined refer to articles in 

journals classified as Qualis A1, specific journals of the area of EJA, indicated by the EJA 

Brasil Forums portal, as well as publications by the ANPEd's Working Group on Education 

of Young People and Adults (GT 18). The results of the survey presented here demonstrate 

the lack of research in this specific area, since production has not grown or diversified its 

themes and approaches in the last 10 years. Some gaps could also be identified in relation to 

topics such as youth, LGBTQIA+ women, among other possible approaches to the issue of 

gender in EJA for which we did not find corresponding works. 

 

Keywords: Bibliographic review. Gender. Women. Youth and Adult Education. 

INTRODUÇÃO 

Os educandos da Educação de Jovens e Adultos no Brasil são aqueles que 

historicamente tiveram seu direito à educação negado no momento em que deveriam estar 

frequentando o ensino dito regular. O retorno à escola, seja na fase adulta ou na juventude, 

é um processo que envolve inúmeras negociações familiares, profissionais, do tempo e da 

disponibilidade das educandas em retornar à sala de aula. Se tratando das mulheres que 

retornam à escola através da EJA, o atravessamento de gênero se impõe a partir de questões 

como o trabalho doméstico, o cuidado com os filhos para as mulheres que são também mães, 

o apoio familiar dos companheiros quando estes estão presentes em suas vidas e também, 

em alguns casos, do apoio de outros familiares que se proponham a cuidar dos filhos das 

mulheres mães que retornam à escola.  

Sendo assim, a presente pesquisa parte da compreensão de que a trajetória escolar 

das mulheres da EJA, seja no tempo dito regular ou em seu retorno à escola, são diretamente 

influenciadas por sua vivência enquanto mulheres. Nesse contexto, considerar a questão de 

gênero é crucial para analisarmos as possibilidades de retorno e permanência das educandas 

da Educação de Jovens e Adultos na escola, o que se configura como ponto norteador do 

presente trabalho, inclusive no que diz respeito a formulação de políticas públicas que 

favoreçam esta permanência.   

Para tanto, foi realizado um breve levantamento bibliográfico acerca das produções 

recentes sobre mulheres e questões de gênero na EJA, afim de qualificar nossa pesquisa 

através das contribuições e limites identificados no que a área deu conta de abordar. Assim, 

foram analisadas quais abordagens teórico-metodológicas estruturam os estudos, que 

recortes identitários mobilizam, como o pertencimento étnico, territorial, etário; o contexto 

associado (EJA no contexto de privação de liberdade, no tocante a uma área de conhecimento 
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específica, etc), bem como a frequência e recorrência do tema nos espaços de produção de 

pesquisa. 

Na seção que se segue, apresentamos os percursos de levantamento de dados que 

foram adotados na pesquisa, detalhando quais veículos foram utilizados, bem como os 

critérios e recortes para seleção das produções.  Em seguida, apresentamos os resultados 

obtidos a partir do levantamento e da posterior leitura e análise das produções, classificando 

as temáticas, abordagens, período de publicação, dentre outras questões relevantes para o 

contexto. Por fim, apresentamos uma breve conclusão a respeito do levantamento e 

interpretação dos dados, apontando questões e lacunas sobre a produção de pesquisas que 

tenham como foco as relações de gênero e as mulheres na EJA. 

 

O LEVANTAMENTO DOS DADOS E OS PERCURSOS METODOLÓGICOS 

O processo de construção, delimitação e aprofundamento em um campo de pesquisa 

passa pelo reconhecimento do que vem sendo produzido acerca da temática, tal processo tem 

como objetivo embasar análises, avaliar possíveis abordagens metodológicas e reconhecer 

os autores e produções essenciais para compreensão do campo. Nesse contexto, 

apresentamos nessa seção a aproximação realizada em direção aos estudos, no campo da 

Educação de Jovens e Adultos, que centralizam sua abordagem em torno da condição das 

mulheres e as relações de gênero na modalidade. Nossa intenção não é realizar um estudo 

da arte referente à temática EJA e questões de gênero, nosso propósito é provocar um 

movimento que contribua para o processo de definição do objeto de estudo. 

A revisão bibliográfica apresentada neste capítulo foi produzida a partir de um 

recorte temporal e de fontes de 10 anos, compreendido entre os anos de 2011 a 2021. Em 

relação as fontes e bancos de dados, nos limitamos ao levantamento de artigos em revistas e 

periódicos, bem como publicações do Grupo de Trabalho em Educação de Pessoas Jovens e 

Adultos (GT 18) da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPEd). As revistas selecionadas foram as que correspondem a área da educação avaliadas 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), como Qualis 

A1. A pesquisa foi iniciada a partir do mecanismo de busca disponibilizado pelo site da 

Plataforma Sucupira, vinculada a CAPES, que disponibiliza a listagem de revistas 

classificadas como Qualis A1 em educação no quadriênio 2013- 2016.  
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Além das revistas classificadas como Qualis A1 e dos trabalhos apresentados na 

ANPED, pesquisamos também em revistas indicadas pelo portal Fóruns EJA Brasil. Os 

fóruns, de acordo com a professora Maria Margarida Machado3, são espaços de discussão 

coletiva que reúnem os atores que se dedicam a pensar as políticas públicas, as pesquisas e 

a constituição da Educação de Jovens e adultos no Brasil. Sendo assim, a revisão aqui 

apresentada tem origem em três diferentes bancos de dados. 

 Em relação aos mecanismos de busca empregados, o processo consistiu na busca 

através dos sumários dos volumes publicados desde 2011. No caso dos periódicos que não 

disponibilizavam acesso imediato a seus acervos, a busca foi realizada através do portal 

Scielo, biblioteca virtual que disponibiliza acesso gratuito à inúmeros periódicos nacionais 

e internacionais. A pesquisa feita através do portal Scielo se organizou a partir da procura 

de palavras-chave dentro de cada revista pesquisada. Foram pesquisadas individualmente e 

também de forma combinada as palavras gênero, mulher, Educação de Jovens e Adultos e a 

sigla EJA.  

As produções foram selecionadas primeiramente a partir dos títulos, palavras-chave 

e também através da leitura de seus resumos. A contar do levantamento inicial das fontes, 

foram selecionados para análise o total de 22 trabalhos. Nesse universo, 12 artigos foram 

encontrados nas revistas avaliadas com Qualis A1. Existem 100 periódicos inscritos nessa 

qualificação no último período de avaliação realizado pela CAPES. Destas, apenas 9 revistas 

publicaram artigos estruturados a partir da abordagem EJA e questão de gênero, a saber: 

Arquivos Analíticos de Políticas Educativas; Caderno Cedes; Educar em Revista; Educação 

e Realidade; Educação em Revista; Educação e Sociedade; Revista Brasileira de Educação; 

Revista do Centro de Educação e Revista Proposições. O periódico Educar em Revista é 

aquele que apresenta o maior número de artigos publicados na série temporal recortada em 

nosso estudo, contando com 4 produções, as demais revistas apresentam um artigo cada.  

No tocante a fonte explorada dos anais do GT18 da Anped, 5 artigos e 2 trabalhos 

em formato de pôster foram encontrados. Enquanto que 3 artigos foram inventariados a partir 

das revistas indiciadas pelo portal Fóruns EJA. Em suma, contando com um universo extenso 

que ultrapassa 100 publicações pesquisadas, nos deparamos com um número limitado de 

produções a respeito da temática. 

                                                           
3 Vídeo “O que são os fóruns de EJA?”. Disponível em: http://forumeja.org.br/node/1379 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  

O número reduzido de produções encontradas sobre questões que abordem gênero e 

mulheres na EJA é outro enfrentamento ao qual nos propomos, visto que a necessidade de 

ampliação do quantitativo de pesquisas sobre mulheres na EJA já era apontada por autoras 

como Eiterer, Dias e Coura (2014). Durante o levantamento bibliográfico encontramos 

também a pesquisa de Vieira e Cruz (2017), na qual se propõe a uma revisão de literatura 

para o tema a partir do levantamento de artigos no GT 18 da ANPEd e na plataforma Scielo, 

entre os anos de 2005 e 2014, em torno da relação gênero, mulher e Educação de Jovens e 

Adultos. Tendo encontrado somente oito produções, as autoras então concluem que:  

Outro fator evidenciado nos trabalhos encontrados é a necessidade de 

pesquisas na área, que tratem questões da educação da mulher e as 

diferenças de gênero na EJA, pois não existem muitas referências 

bibliográficas referentes à relação de gênero e EJA. Mesmo com a grande 

produção acadêmica atual, a temática de gênero e EJA tem sido pouco 

estudada e pesquisada nas revistas e publicações pesquisadas. (CRUZ, 

VIEIRA, 2017, p.54)  

Apontamos então o crescimento de produções acerca da temática, se comparado com 

o estudo citado anteriormente. Entretanto, o aumento no número de publicações não vem 

crescendo ao longo dos anos, se mantendo em uma média de dois a três artigos publicados 

por ano dentro do recorte temporal pesquisado, com exceção do ano de 2020, em que não 

foram encontradas produções sobre mulheres e relações de gênero na EJA nos periódicos 

analisados. Os artigos se distribuem da seguinte maneira: os anos de 2011, 2012, 2014, 2015, 

2017 e 2019, contam cada um com duas produções; já para os anos de 2013, 2016 e 2018 

foram encontrados 03 artigos por ano, respectivamente.  

A partir da busca inicial, os artigos foram lidos e se produziu uma ficha de leitura 

sobre cada texto, com a intenção de organizar as produções a partir de tópicos como o ano 

de produção, a revista ou evento em que foi publicado, suas questões de pesquisa e objetivos, 

seus referenciais teóricos e metodológicos, e também os resultados obtidos através da 

pesquisa.  

A produção das fichas deu origem a categorias de análise para agrupar as produções, 

conforme apresentado a seguir:  as categorias Escolarização de mulheres e ensino de música 

na EJA; Escolarização de mulheres idosas na EJA; Maternidade e escolarização de mulheres 

na EJA; Revisão bibliográfica sobre mulheres na EJA; e Relações de gênero na EJA, 
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apresentam, respectivamente, 01 artigo por categoria; a categoria Impacto da escolarização 

na vida de mulheres na EJA conta com 02 produções; foram elencados 04 artigos que se 

adequam ao segmento Escolarização de mulheres e práticas de leitura e escrita na EJA, e, 

por fim, a categoria mais numerosa foi Escolarização de mulheres em privação de liberdade 

na EJA, contando com 05 produções no período e nos veículos analisados. 

Com base nos dados acima apresentados, pode-se apontar a predominância de 

temáticas ligadas ao processo de escolarização das mulheres e as práticas pedagógicas 

empregadas para tal, visto que as temáticas relacionadas a práticas de leitura e escrita, ensino 

de matemática e ensino de música contam com 08 trabalhos no total.  

Nesse contexto, os artigos de Valle (2011); Pereira (2012); Freitas e Cavalcante 

(2021) e Souza (2012) tratam da escolarização de mulheres a partir de práticas de leitura, 

escrita e letramento. Em relação as práticas de leitura, em Valle (2011) foi recorrente o 

acesso a livros, revistas e jornais possibilitados através dos patrões, no contexto em que 

grande parte as mulheres partícipes das pesquisas trabalhavam como empregadas 

domésticas. O trabalho de Pereira (2012) aponta o letramento como possibilidade de 

exercício da cidadania e acesso à cultura letrada por mulheres do contexto da Zona Rural.  

 Sobre as mediações das práticas de leitura em sala de aula, Freitas e Cavalcante 

(2021) apontam que, ao estabelecer com a professora uma relação de horizontalidade em que 

todos se sentem confortáveis para experimentar e comentar a leitura, essa se torna mais 

produtiva e envolvente para as alunas. Já Souza (2012) aborda também o contato com a 

leitura e a escrita através da esfera religiosa em mulheres que frequentam a escola dominical, 

em comparação a suas experiências de leitura e escrita no contexto escolar formal.  

As três pesquisas que abordam as relações de gênero através do ensino de matemática 

na EJA são de autoria de Souza e Fonseca (2013, 2015, 2018), as autoras abordam questões 

como o discurso comum sobre a pretensa superioridade ou facilidade masculina em 

matemática em detrimento das mulheres, que atravessam também as salas de aula da EJA; 

as relações de poder e de tensão que se estabelecem entre homens e mulheres nas aulas de 

matemática; e também as relações entre a matemática prática do cotidiano e do trabalho com 

a matemática escolar ensinada enquanto disciplina. 

O trabalho de Ribas (2014) aborda o recorte específico de educação musical em sua 

relação com as mulheres na EJA, entretanto, para além da educação musical, as alunas foram 

questionadas sobre sua relação com a escola e o convívio entre colegas de classe de 
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diferentes gerações. Em relação à educação musical, a autora concluiu que a música já era 

uma experiencia social significativa na vida dessas mulheres antes de sua escolarização, e 

que no contexto escolar as oficinas e aulas promovem a autoconfiança, a valorização pessoal 

e o desenvolvimento cognitivo.  

Em seguida apontamos as produções que tratam da escolarização de mulheres no 

contexto de privação de liberdade, temos então os artigos de Rêses e Pinel (2016); Ireland e 

Lucena (2013, 2016) e Souza, Nonato e Bicalho (2013, 2017), as cinco produções tem em 

comum questões como a problemática da oferta da educação carcerária, visto que a despeito 

das legislações que asseveram sobre o direito de todas e todos ao acesso à educação, as vagas 

são limitadas, bem como algumas instituições que contam somente com o Ensino 

Fundamental, não garantindo a essas mulheres o direito de integralizarem sua formação 

básica. Nesse contexto, a escola no cárcere se coloca para algumas como a oportunidade de 

retomar sua formação escolar, enquanto para outras, a ausência de todas as etapas de 

escolarização reafirma sua exclusão e novamente a negação de seu direito e acesso à escola.  

 Sobre as relações entre trabalho e escola temos dois artigos de Godinho e Fischer 

(2015, 2019). O primeiro tem como sujeitos as mulheres estudantes do PROEJA, as autoras 

apontam as condições de trabalho precárias e vulneráveis das alunas, que ocupavam funções 

conhecidas como “tradicionalmente femininas”, envolvendo cuidado com o outro e trabalho 

doméstico. As autoras indicam também a necessidade de repensar os currículos da EJA 

através do reconhecimento das educandas da modalidade como alunas trabalhadoras. No 

segundo trabalho as autoras analisam uma escola da rede pública de Porto Alegre que, além 

do currículo regular, oferece também oficinas de trabalho artesanal em uma perspectiva que 

não se resume a ensinar um ofício, mas sim a reconhecer o trabalho em associação com 

princípios como a autonomia e a emancipação humana. 

As próximas categorias que agrupam mais produções são as que tratam das relações 

de gênero na EJA, seja sobre a idade adulta ou a juventude, contando com 02 artigos. Estes 

não abordam somente o contexto feminino, mas sim a relação entre homens e mulheres nas 

salas de aula da EJA, levantando importantes questões sobre desigualdade de gênero, 

dificuldades de acesso e permanência, dentre outros fatores que afetam diferentemente a 

trajetória escolares de homens e mulheres.  

Andrade e Meyer (2014) trazem as relações de gênero entre os jovens que frequentam 

a Educação de Jovens e Adultos, a razão de sua defasagem escolar e suas expectativas para 
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o futuro. A partir das entrevistas as autoras concluem que apesar da faixa etária e de contexto 

social parecidos, as vivências dos homens e das mulheres jovens se organizam de maneiras 

diferentes a partir de sua experiência de gênero, passando por atravessamentos como 

trabalho, relacionamentos, relação familiar, e também seus projetos de vida.  

Ainda sobre as relações de gênero na EJA a pesquisadora Rosa (2018) aborda a 

perspectiva da escolarização pensando em como tratar a temática de gênero na modalidade. 

Para tanto a autora parte das concepções de gênero dos estudantes, que vão sendo 

problematizadas e identificadas em seu contexto de produção que pode ser a escola, a 

família, a sociedade, e em suas relações com o outro. 

As demais categorias que não se aproximam suficientemente para serem agrupadas 

como as citadas anteriormente, contam com somente uma produção cada, sendo essas 

Escolarização de mulheres idosas na EJA; Impacto da escolarização na vida de mulheres na 

EJA; Maternidade e escolarização de mulheres na EJA; e, por fim, Revisão bibliográfica 

sobre a temática mulheres na EJA, trabalho já citado anteriormente.  

Acerca do impacto da escolarização na vida das mulheres temos 02 artigos. A 

produção de Vigano e Laffin (2016) parte da ideia do empoderamento através da escola, 

como um processo que permite a tomada de consciência sobre suas ações, relações e seu 

estar no mundo. As autoras apontam também a educação como caminho para que as 

mulheres percebam as situações de desigualdade e discriminação sofridas em seu cotidiano 

que tem relação direta com sua condição de gênero.  

Carvalho e Eiterer (2019) abordam o impacto e a vivência escolar de mulheres jovens 

da EJA, questionando sobre o que é ser jovem, mulher e aluna da EJA a partir de suas 

trajetórias atravessadas por inúmeros desafios, como sua origem social nas camadas menos 

favorecidas da população, a necessidade de conciliar a escola com o trabalho, seja ele formal 

ou informal, e as negociações familiares com os companheiros e filhos.  

Pereira (2011) traz a escolarização de mulheres idosas como foco de pesquisa, 

abordando suas memórias e histórias de vida. Sobre os projetos de vida das idosas 

entrevistadas, a autora aponta que fazer parte da cultura letrada é um de seus objetivos, mas 

constata a ausência de políticas públicas, espaços e materiais didáticos voltados as 

necessidades e especificidades da escolarização de idosos, de forma que seu direito de acesso 

à educação permanece sendo negado.  
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O único trabalho centrado na escolarização de jovens mães através da EJA é de 

autoria de Pires e Mendonça (2019), que partem da situação de exclusão escolar que essas 

jovens enfrentam devido a sua realidade enquanto mães. As autoras têm como objetivos 

conhecer as ações, políticas públicas e espaços de escolarização que ofereçam algum tipo de 

acolhimento e suporte a maternidade, pensando essa enquanto um atravessamento social no 

modo de ser uma mulher jovem dos sujeitos da pesquisa. 

Sendo assim, podemos observar as diferenças entre temáticas mais ou menos 

privilegiadas, além da ausência de discussão sobre tópicos essenciais para compreensão do 

público da EJA, como as questões étnico-raciais, visto que, de acordo com o censo escolar 

(INEP, 2020) pretos e pardos representam 75,8% das matrículas no Ensino Fundamental e 

67,8% no Ensino Médio. Notou-se também a ausência de abordagens sobre a diversidade de 

gênero, sexualidade e a presença de sujeitos LGBTQIA+ no contexto escolar.  

Apesar da falta de produções, é possível afirmar que tais sujeitos se encontram nas 

turmas da EJA, ainda que despertem menor interesse em termos de produção de pesquisa. 

As ausências de tais temáticas se constituem enquanto uma grave lacuna dentro do contexto 

pesquisado, lembrando que, devido ao recorte já explicitado, o levantamento aqui presente 

não pretende representar a totalidade de produções acerca das mulheres na Educação de 

Jovens e Adultos.  

Somente três artigos tiveram como recorte a juventude nesse contexto escolar, fato 

importante de ser destacado frente à realidade de crescente juvenilização da modalidade, 

característica apontada pelo Resumo Técnico do censo da educação básica de 2019 (INEP, 

2020) sobre a composição do público da EJA, em que 62,2% dos matriculados tem menos 

de 30 anos. Apesar da presença crescente da juventude, esse fator não parece ter incidido no 

aumento das produções sobre a temática no período do levantamento aqui apresentado. 

 Em relação a autoria das produções encontradas é importante ressaltar que somente 

dois artigos referentes a educação de mulheres em contexto de privação de liberdade 

contavam com autores homens. A predominância feminina no contexto da produção e da 

pesquisa sobre mulheres já era esperada, visto que, as mulheres só passam a condição de 

sujeitos da história e da produção de conteúdo sobre mulheres quando passam a ocupar os 

espaços públicos, as escolas e as universidades, e produzir sobre suas realidades, 

necessidades e vivências (LOURO, 1997).  
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 A respeito das metodologias utilizadas, somente o trabalho de revisão bibliográfica 

e 01 dos artigos sobre mulheres em privação de liberdade não se pautam em uma abordagem 

qualitativa. Dentre as demais pesquisas, a metodologia mais utilizada foi a coleta de 

narrativas através de entrevistas e questionários, método empregado em 08 produções. Em 

seguida, os métodos de observação, seja ela colaborativa, intervencionista ou participante 

contam com 04 pesquisas; as abordagens de história oral, história de vida e narrativas de 

memórias contam com 04 artigos; a etnografia e os grupos focais ou de discussão são os 

métodos utilizados por outros 04 artigos.  

 Observamos então que, salvo duas exceções, os demais trabalhos analisados 

contaram com a participação ativa e o contato direto com as estudantes, apresentam suas 

narrativas ou descrevem cenas, relações e acontecimentos do contexto escolar a partir da 

visão das pesquisadoras que observam. Tais abordagens valorizam e dão centralidade a 

vivência dos sujeitos, as suas narrativas, memórias e relações que estas estabelecem com e 

na escola, se constituindo como trabalhos de grande importância e relevância para 

construção da presente pesquisa, que também tem como foco as narrativas das mulheres da 

EJA. 

 Ao observar as referências teóricas e metodológicas das pesquisas analisadas foi 

possível perceber a repetição de alguns autores e conceitos. No campo dos estudos de gênero 

temos a recorrência de Michele Perrot, Guacira Louro e Joan Scott; mais especificamente 

sobre o segmento escolar da Educação de Jovens e Adultos as referências mais utilizadas 

foram Paulo Freire, Miguel Arroyo, Sergio Haddad e Maria Clara Di Pierro; Sonia Maria 

Rummert está presente nos trabalhos que abordam práticas escolares de leitura e letramento, 

já Michel Foucault é citado pelas autoras que abordam as relações de gênero a partir das 

relações de poder que se estabelecem entre os sujeitos na escola. 

 Os artigos que abordam a educação de mulheres no contexto prisional, como já 

citados anteriormente, possuem referenciais próprios do campo da educação em privação de 

liberdade, como os pesquisadores Elionaldo Julião e Timothy Ireland. Já os autores que 

tratam da juventude embasam esse conceito em Paulo Carrano e Juarez Dayrell. A análise 

dos referenciais utilizados nas pesquisas abordadas é um percurso interessante não só na 

percepção das recorrências e aproximações, mas também podem se constituir em novas 

possibilidades de leituras que acrescentam e dialogam com a presente pesquisa.  
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CONCLUSÕES 

Todas as produções aqui analisadas em muito contribuem para as problematizações 

e questões levantadas por essa pesquisa, na identificação de lacunas, de diferentes 

abordagens e de novas reflexões sobre os sujeitos e os caminhos da pesquisa, assinalando a 

importância de aprofundar a tendência que o campo apresenta de se investigar a EJA a partir 

do enfoque da questão de gênero. A respeito das metodologias utilizadas, reafirmamos a 

potência de se mobilizar as histórias de vida como dispositivo metodológico que contribui 

para a produção de conhecimento a partir das narrativas, memórias e experiências das 

educandas da EJA. 
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RESUMO 

O presente artigo relata um projeto de pesquisa realizado na comunidade escolar do Campus 

Natal - Cidade Alta, onde teve por objetivo identificar e analisar de que forma a comunidade 

acadêmica busca planejar suas atividades visando uma educação humana integral e compreende 

tais atividades como meios de resistências políticas. Para tanto, realizamos pesquisa 

bibliográfica sobre o conceito de formação humana integral e elaboramos um parâmetro 

analítico para sustentar o exame da pesquisa empírica. Esta consistiu em levantamento dos 

dados documentais sobre as ações da comunidade, análise de projetos de pesquisa e extensão 

do Campus durante os anos de 2020 e 2021, seleção de projetos comprometidos com a formação 

humana integral e entrevistas com seus membros. Em geral, observa-se que não havia 

intencionalidade na promoção da formação humana integrada, mesmo que fosse observado sua 

existência de forma espontânea, muitas vezes indireta e não aprofundada. Constata-se as 

necessidades de promover formações aos servidores para compreenderem de forma mais 

aprofundada a noção de formação humana integral e de se elaborar, de forma sistemática, 

metodologias para a mobilização dessa concepção nas práticas pedagógicas. 

 

Palavras-chave: Formação Humana Integral. Transformação social. Trabalho.   

 

ABSTRACT 

The article reports a research project carried out at Campus Natal-Cidade Alta of IFRN (Federal 

Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte) - Brazil, which aimed 

to identify and analyze how the academic community plans its activities towards a human 

integral formation and understands such actions as ways of political resistance. For that 

purpose, we undertook bibliographic research about the concept of human integral formation 

and established analytical parameters to support the examination of the empirical research. The 

survey consisted by the documental data collection about the academic community actions 

during the years 2020 and 2021, the analysis of research projects and extension executed in this 

period, the selection of projects committed to human integral formation and the interviews with 

its members. In general, there was no intentionality of promoting human integral formation 
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even if its existence was observed spontaneously, often indirectly and not in depth. There is a 

need to invest in further qualification for the educators towards a better understand of human 

integral formation, allowing them to systematically develop methodologies for the application 

of this concept in pedagogical practices. 

 

Keywords: Integral Human Formation. Social transformation. Work. 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo é resultado do projeto de pesquisa Formação humana integral e resistências 

em época de pandemia: iniciativas no IFRN - Campus Natal - Cidade Alta realizado em 2021 

durante a pandemia de Covid-19, quando as atividades acadêmicas e administrativas da 

instituição ocorriam de forma remota. A equipe de pesquisa foi formada pelas estudantes do 

ensino médio integrado Camille Daniela Meira da Silva, Fernanda Mariana de Araújo Tavares, 

Letícia Souza Dantas, Luiza Abrantes Gadelha e pelos servidores Shilton Roque dos Santos, 

Monique Bezerra Paz Leitão e João Francisco de Oliveira Simões.  

O projeto propunha averiguar como essa comunidade acadêmica significa suas 

atividades em prol de uma educação humana integral e mobiliza ou relaciona tais atividades 

enquanto movimentos de resistência às políticas públicas que visam o desmonte da educação 

pública no Brasil, sua mercantilização e esvaziamento do espaço público escolar como espaço 

de formação de sujeitos críticos e ativos. A pesquisa analisou os projetos de pesquisa e extensão 

realizados no Campus Natal - Cidade Alta no curso da pandemia de Covid-19 nos anos 2020 e 

2021.  

Para a realização da análise proposta foi necessário aprofundar a compreensão sobre o 

sentido e os fundamentos da proposta de uma educação que se pauta na “formação humana 

integral”. Além de entender como o IFRN articula a proposta de uma formação humana integral 

em seu Projeto Político-Pedagógico, procuramos elaborar um parâmetro que diferencia a ideia 

de formação humana integral para esta instituição da maneira como ela é mobilizada por outros 

grupos, movimentos e tendências presentes na cena educacional brasileira. Elaborado esses 

parâmetros, os projetos foram analisados e alguns deles selecionados para a pesquisa 

qualitativa, desenvolvida a partir de entrevistas com os membros dos projetos. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A educação humana integral fundamenta a proposta político pedagógica do IFRN (PPP, 

2012), no intuito de oferecer uma educação que considera a totalidade humana. Parte de uma 
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concepção de sociedade que busca incluir as pessoas, reconhecer a diversidade, garantir o gozo 

dos direitos sociais, possibilitar a plenitude da realização humana em todos os seus sentidos. 

Uma educação que abarque os conhecimentos básicos e técnicos, formando um profissional e 

cidadão, portanto, com uma visão crítica sobre a realidade social. Uma pessoa preparada para 

atuar no mundo do trabalho e compreender a situação sócio-histórica na qual está inserida. 

Nesse sentido, a educação é entendida como “capacidade de conhecer e atuar, de transformar e 

de ressignificar a realidade” (CIAVATTA, 2012, p. 93). A concepção de formação humana 

integral diz respeito a todas as dimensões fundamentais da vida. No entendimento de Marise 

Ramos (2008), essas dimensões são: o trabalho, a ciência e a cultura.  

É importante considerar que a ideia de formação humana integral está envolta em 

disputas teóricas e práticas. Há uma vertente acadêmica que considera a formação humana 

integral como uma concepção de educação que deve articular trabalho, ciência e cultura como 

os alicerces para uma compreensão crítica da realidade que vise a transformação social no 

sentido de uma sociedade mais justa e igualitária (MOURA; LIMA FILHO; SILVA, 2015). Por 

outro lado, grupos e conglomerados internacionais da área da educação olham para a educação 

integral ou formação integral como um termo presente na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) e na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que precisa ser 

significado. Nesse âmbito, observa-se uma ressignificação da discussão acadêmica sobre 

formação humana integral. Este viés, parte da necessidade de se considerar as múltiplas 

dimensões da formação do ser humano, mas promove o esvaziamento das ações pedagógicas 

com um sentido crítico e fundamentadas na ideia do trabalho como princípio educativo, 

substituindo-as por uma “aprendizagem flexível”, um “desenvolvimento de competências” 

(KUENZER, 2017). 

Considerando que a relação trabalho, pesquisa e cultura pode ser notada em muitas 

atividades de pesquisa, ensino e extensão sem, necessariamente, possuir um sentido de 

formação humana integral, buscamos a especificidade dessas relações na concepção do IFRN. 

A partir das leituras e discussões realizadas por nossa equipe de pesquisa, chegamos ao 

entendimento de que dois elementos são fundamentais para definir o sentido da formação 

humana integral no IFRN. O primeiro elemento é o entendimento do “trabalho como princípio 

educativo”. O segundo a “visão crítica para a transformação da realidade”. Nesta pesquisa, 

esses elementos configuraram-se como parâmetros analíticos para se compreender a 
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intencionalidade dos sujeitos envolvidos em projetos de pesquisa e extensão em relação ao 

conceito de “formação humana integral”.   

Considerar o trabalho como princípio educativo significa entender que “o trabalho” é 

o fundamento para a prática pedagógica nos Institutos Federais. Trabalho, no sentido marxiano, 

entendido como realização do ser humano enquanto ser social, pertencente à sua espécie, sujeito 

do meio social em que vive (MARX, 2008). Nesse sentido, o trabalho é produtor da vida e meio 

de vida na sociedade capitalista. Nesta proposta, a integração trabalho, ciência, cultura e 

tecnologia “se opõe à simples formação para o mercado de trabalho” (RAMOS, 2008, p. 5), 

entendendo que o trabalho não se conforma como uma simples atividade econômica onde o 

trabalhador vende sua força de trabalho, mas como um processo no qual o ser humano interage 

com a natureza e a sociedade, participando da construção desta e se conformando como ser 

social (MARX, 2008; LUKÁCS, 1979; RAMOS, 2008). É nesse sentido que o termo “mundo 

do trabalho” é mobilizado como categoria analítica que envolve as múltiplas dimensões da vida 

do trabalhador, não se limitando a considerar as habilidades e competências exigidas pelos 

empregadores, expressa no termo “mercado de trabalho”. Nesse sentido, o trabalho como 

princípio educativo para o IFRN consiste em entender o trabalho como uma atividade 

potencialmente emancipatória e transformadora, emancipação dos sujeitos e transformação da 

realidade. 

Considerar a visão crítica para a transformação da realidade como um parâmetro 

para se identificar a especificidade da formação humana integral no IFRN implica em entender 

que essa proposta educacional busca construir uma visão crítica que promova a “desocultação” 

da realidade. Nesse sentido, o currículo integrado fundamenta-se em uma proposta de educação 

que busca a “desocultação” da realidade, através de uma visão crítica, com o intuito de 

transformá-la. A visão crítica do mundo é apontada no PPP como práticas pedagógicas “(...) 

organizadas para promover a construção, a reconstrução, a socialização, e a difusão do 

conhecimento” (PPP, 2012, p. 55). Atividades que promoveriam a “formação integral dos 

educandos” (PPP, 2012, p. 55). 

Nesse âmbito, o PPP demonstra o entendimento de que a formação integrada está 

estreitamente vinculada à educação politécnica. Assim, formar “para a superação do ser humano 

segmentado” (PPP, 2012, p. 55) significa construir um processo educativo que além de preparar 

para o mundo do trabalho propicie o “(...) o domínio dos fundamentos científicos das diferentes 

técnicas que caracterizam o processo de trabalho produtivo moderno” (PPP, 2012, p. 55). 
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Domínio e integração que dependem da contextualização dos conhecimentos, da superação da 

dicotomia teoria e prática e da interdisciplinaridade. Esta última, entendida como estratégia para 

promover o diálogo entre as ciências, com a vida em sociedade, com a atividade produtiva e 

com as experiências subjetivas, como afirma o projeto político pedagógico do IFRN (PPP, 

2012, p. 73).    

A formação humana integral para o IFRN encara o desafio de construir uma educação 

que promova a formação profissional e a formação humana, preparando os sujeitos para 

viverem no mundo, um mundo humano onde o trabalho é central, sendo capazes de proporem 

mudanças a esse mundo. Portanto, para construir uma existência com sentido no mundo do 

trabalho faz-se necessário compreender de forma crítica sua organização e funcionamento.  

Entende-se, portanto, que o trabalho como princípio educativo e a visão crítica para 

a transformação da realidade são parâmetros fundamentais que diferenciam a proposta de 

formação humana integral dos Institutos Federais. Em outras propostas educativas, o termo 

formação integral, consagrado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), é mobilizado 

em sentido consonante à BNCC, ou seja, não imbuídos por uma concepção problematizadora e 

crítica da sociedade e do trabalho nesta sociedade. Uma educação, portanto, mais afeita à 

reprodução e não à transformação social.    

 

METODOLOGIA  

Considerando essa concepção de educação humana integral e seus desdobramentos na 

prática social foram analisados projetos de pesquisa e extensão na comunidade escolar do 

Campus Natal - Cidade Alta, procurando identificar como reforçam ou se aproximam dessa 

concepção político-pedagógica. A presente pesquisa foi desenvolvida articulando as etapas de 

construção dos parâmetros conceituais com a de análise dos dados coletados. Trata-se de um 

estudo de abordagem qualitativa com enfoque na pesquisa básica, ainda que traga importantes 

contribuições práticas. O delineamento metodológico dividiu-se basicamente em três etapas: 

1- Levantamento dos dados documentais sobre as ações da comunidade do Campus 

Natal - Cidade Alta realizadas em 2020 e 2021:  Foi realizada consulta e análise de todas as 

notícias publicadas na página do campus no portal do IFRN de janeiro de 2020 a junho de 2021; 

e de todos os projetos de pesquisa e extensão oficialmente cadastrados e desenvolvidos pelos 

atores do campus em 2020 e 2021. Após esta etapa inicial, foi realizado um recorte, no sentido 

de prosseguir os estudos em relação aos projetos e não às iniciativas mais pontuais, uma vez 
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que os projetos têm um planejamento mais amadurecido e são desenvolvidos em um período 

maior, o que permite um aprofundamento da análise de suas relações com a formação humana 

integral. 

2- Análise dos projetos a partir dos parâmetros da formação humana integral: 

Cada projeto de pesquisa e extensão desenvolvido no campus em 2020 e 2021 foi analisado 

considerando o seu compromisso com os parâmetros da formação humana integral: o trabalho 

como princípio educativo e a visão crítica para a transformação da realidade social.  

Concluída esta análise, foram selecionados para a etapa seguinte os projetos que se 

destacaram em relação ao compromisso com a formação humana integral. 

3- Entrevistas com equipes de projetos de pesquisa e extensão: Com o intuito de 

aprofundar o conhecimento sobre os projetos e suas relações com a formação humana integral, 

foram realizadas cinco entrevistas semiestruturadas com as equipes dos projetos, sendo três 

projetos de pesquisa e dois de extensão. As entrevistas aconteceram de forma virtual e, após a 

autorização dos presentes, foi realizada a gravação em vídeo de cada entrevista, que também 

contou com um registro escrito das respostas e principais ideias tratadas.  

Ao longo da entrevista, foi projetado um arquivo de apresentação que auxiliava na 

condução do diálogo, contribuindo para uma troca proveitosa, mesmo diante das dificuldades 

da coleta virtual. A entrevista abordou questões que perpassavam os seguintes eixos temáticos: 

Caracterização da equipe do projeto investigado; Compreensão sobre Formação Humana 

Integral-FHI; Possíveis relações do projeto com a luta política. 

Convém destacar que no eixo sobre a compreensão sobre formação humana integral, 

após o relato dos participantes sobre suas ideias em relação a este conceito, os pesquisadores 

apresentavam a concepção adotada neste estudo e seus parâmetros, com vistas a aprofundar o 

debate sobre como cada parâmetro se fez presente no projeto pesquisado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Vale pontuar que nosso primeiro resultado foi alcançado a partir do diálogo com a 

discussão teórica sobre formação humana integral, quando elaboramos parâmetros para analisar 

os projetos de pesquisa e extensão.   

Analisamos 16 projetos de extensão referentes ao ano de 2020. Na análise preliminar de 

leitura dos projetos, 7 foram considerados como projetos que não tinham o foco em promover 

a formação humana integral e 9 poderiam ter. Em relação aos projetos de pesquisa, foram 
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analisados 24 projetos de 2020, dos quais somente 6 teriam o foco em promover a formação 

humana integral. Em 2021, dos 12 projetos analisados, 5 teriam o foco na formação humana 

integral.    

Conforme apontado na metodologia, foram selecionados cinco projetos para a 

realização de uma pesquisa mais aprofundada, com o objetivo de compreender como a ideia de 

formação humana integral foi mobilizada nos projetos.  

Um projeto de pesquisa entrevistado discutia a representatividade LGBT e a homofobia 

em um quadrinho potiguar, desenvolvido por estudante e professora do curso técnico integrado 

em Multimídia. Ao abordar a homofobia, a construção de estereótipos, o convívio com a 

diversidade, os dilemas, desafios e as experiências LGBTfóbicas no Brasil, o projeto contribui 

para forjar a emancipação dos sujeitos LGBT’s, de suas narrativas, vivências e o desejo de 

construir uma sociedade mais acolhedora para essa comunidade. Nesse sentido, elabora uma 

visão crítica da realidade que busca sua transformação. O quadrinho estudado no projeto retrata 

o ponto de vista do agressor e da vítima, proporcionando ao leitor uma oportunidade de ter uma 

nova visão de mundo, a partir de uma nova perspectiva. Nesse aspecto, observa-se seu potencial 

educativo.  

Ademais, a construção de um quadrinho exige o domínio de vários saberes: a escrita do 

gênero, ilustração, design gráfico, construção de enredos. O fato desses conhecimentos terem 

muita proximidade com os conteúdos presentes no curso Técnico Integrado de Multimídia 

aproxima este projeto da noção de trabalho como princípio educativo. Entretanto, não se 

observa uma mobilização consciente desta noção pela equipe do projeto, de forma que algumas 

habilidades e saberes que poderiam ser desenvolvidos acabaram não recebendo muita atenção 

no projeto.   

Outro projeto de pesquisa abordou o Teatro e as linguagens cênicas na pandemia, 

desenvolvido por uma docente, formada em artes cênicas, e discentes da graduação de 

Tecnologia em Produção Cultural. Ao observarem a mudança na forma de produção do teatro 

e as temáticas abordadas durante o período, percebeu-se a necessidade de compreender o que 

estava se desenrolando. Dessa forma, foi observado o momento pandêmico dos artistas 

entrevistados pela pesquisa, pautando não somente as temáticas de solidão e isolamento, mas 

compreendendo a necessidade de “reestruturar” o teatro como meio audiovisual, de forma a 

perdurar a subsistência não somente da arte, mas dos seus artistas.  
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Essa situação encontrada durante a pesquisa demonstra não apenas uma necessidade de 

desmistificação da realidade, se atrelando a visão crítica necessária para compreender e 

investigar esse momento pelas pesquisadoras, mas também se desenrolou em um processo de 

educação emancipatória. Onde, as participantes, que vivenciaram durante o projeto o trabalho 

como um princípio educacional quando, por sua vez, não somente compreendiam todo o 

processo pelo qual seu projeto decorreu, como também atuaram de forma ativa, desde o 

processo de concepção do que encontrariam e do embasamento teórico necessário para os 

estudos, como a atuação da pesquisa de forma a escutar e compreender os artistas pesquisados.  

O terceiro projeto entrevistado era de pesquisa, atribuído ao campo de estudos do lazer 

e do esporte, desenvolvido por professoras do curso técnico em Lazer. O projeto possui como 

principal objetivo alojar os estudos do lazer, sendo eles, ensino, pesquisa ou extensão a fim de 

constituir um laboratório, um observatório. No primeiro ano do projeto, foi feita a elaboração 

da concepção deste laboratório, no segundo, foi desenvolvida a montagem das ações a serem 

implementadas no campus levando em consideração a tríade de ensino: lazer, educação e 

esporte.  

Por meio dos parâmetros analisados a respeito de Formação Humana Integral, a visão 

crítica para a sociedade e o trabalho como princípio educativo, observa-se a presença do 

primeiro citado que se encontra incorporado aos estudos feitos em relação ao lazer, com 

propósito de questionar a dinamização do tempo de trabalho e a qualidade de vida e, desta forma 

tidos como uma conquista da classe trabalhadora. O trabalho com o princípio educativo se faz 

presente, em contrapartida de maneira subjacente, pois, observa-se o impasse dentro dos cursos 

de lazer em relacionar-se com o mundo do trabalho. Busca-se com o projeto, trabalhar a relação 

observando o objeto de estudo e sua relação com o mercado. Pontua-se também a precaução de 

compreender o aluno em todas as dimensões da vida, na sua integralidade e o incentivo à 

autonomia, a emancipação de sujeitos.  

Observa-se que o projeto, levar os estudos do lazer atrelados a cultura vivenciada, uma 

animação sociocultural e de concepções de valores, contribui para fortalecer a concepção de 

educação da instituição, fortalecendo a formação dos estudantes. 

O quarto projeto entrevistado era de extensão, dentro do Programa Mulheres Mil, era 

uma formação inicial e continuada de bordado à mão. O principal objetivo do programa é a 

emancipação da mulher através da tecnologia. O público-alvo eram mulheres que não possuem 

um trabalho com renda ou desenvolvem um trabalho precário nas regiões do entorno do 
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Campus: Mãe Luiza, Rocas, Passo da Pátria. No curso, o bordado é entendido como um 

caminho possível para a emancipação de sujeitos, pois a habilidade em bordar pode ser uma 

fonte de renda, uma atividade terapêutica que promove bem-estar, empoderamento, 

autoconhecimento e liberdade feminina às alunas.  

Diante dos parâmetros analisados acerca dos princípios de Formação Humana Integral, 

o trabalho como princípio educativo e a visão crítica para a transformação da realidade, pode-

se observar a presença de ambos durante o percurso do projeto ainda que não fosse de forma 

sistematizada. Destaca-se a escolha de conteúdos que abordam aspectos cotidianos da vida 

(como autoestima e saúde) e que valorizam os saberes populares e o artesanato. O projeto 

buscou incentivar o empreendedorismo social com um viés cooperativista e associativista a fim 

de construir relações mais saudáveis no trabalho.  

Nota-se a consciência por parte da coordenação do curso que a assistência estudantil 

não teve condições de oferecer o suporte necessário, o que dificultava o processo de formação 

humana integral.  

O quinto projeto examinado através de entrevista foi de extensão. Voltado a impulsionar 

a carreira de músicos potiguares pouco conhecidos. Para isso, o projeto realizou oficinas com 

os músicos (sobre novas mídias e patrocinadores), construindo com eles sua identidade visual, 

produziu videoclipes e contribuiu na divulgação dos materiais midiáticos. 

Os estudantes que integraram o projeto sentiram-se satisfeitos pelas aprendizagens, pela 

mobilização de conhecimentos vistos nas disciplinas trazidos para um trabalho prático e em 

contato com sujeitos que vivenciam o mundo do trabalho. Entendiam também que houve 

integração entre as diversas atividades ao longo do processo de trabalho, inclusive, sem se 

separar o trabalho manual e o intelectual.  

 

CONCLUSÕES 

De forma geral, observa-se que dentre os projetos de pesquisa e extensão analisados 

muitos poderiam promover de forma consciente e intencionada a formação humana integral. 

Entretanto, em sua grande maioria, este não é um objetivo intencionado dos projetos. Em alguns 

casos, mesmo não sendo objetivo direto, a formação humana integral acaba sendo promovida 

de maneira indireta. 
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Durante a pesquisa, algumas “conclusões”, ainda preliminares para tema tão complexo, 

foram levantadas e podem contribuir para uma compreensão mais clara sobre esses processos 

no IFRN. Vamos listá-las a seguir:     

-  A ideia de formação humana integral é conhecida por parte dos entrevistados, porém 

a compreensão do conceito ainda carece de profundidade.  

- Em alguns grupos, a concepção de formação humana integral aparece de forma 

espontânea. Por um lado, é positivo, pois se faz presente. Por outro lado, sua potencialidade não 

é aprofundada, pela falta de uma intencionalidade específica em promovê-la. 

- Parece ser necessário trabalhar a formação dos servidores no sentido de se apropriarem 

com mais clareza do conceito de formação humana integral e oferecer metodologias para a 

mobilização dessa concepção nas práticas pedagógicas.  

- Nesse sentido, detalhar diretrizes pedagógicas mais específicas para a prática da 

formação humana integral pode facilitar a sua realização no Instituto.  

- A entrevista promoveu uma reflexão mais aprofundada sobre a mobilização da 

formação humana integral na prática educativa do projeto, o que demonstra a necessidade de 

se tratar o tema com mais profundidade. 

- Suspeita-se que o número de disciplinas por semestre ou ano não é um problema para 

a realização da formação humana integral, pelo contrário, pode ser uma virtude. Isso porque 

pode facilitar a integração dos conhecimentos, a análise crítica da realidade e a mobilização da 

categoria trabalho como princípio educativo. Além disso, a presença de várias áreas do 

conhecimento pode contribuir na elaboração de projetos que perseguem os objetivos da 

formação humana integral. Entretanto, para que isso aconteça é necessário trabalhar a formação 

dos docentes e elaborar diretrizes que orientem a prática pedagógica no sentido da formação 

humana integral como entendida pelos Institutos Federais. Salienta-se que se trata de uma 

suspeita que necessita de uma investigação mais detalhada. 

Vale ainda destacar que um dos grupos entrevistados sugeriu a criação de espaços de 

conversas possível dialogar rotineiramente sobre as ações dos projetos e pesquisas de extensão 

com o objetivo de integrar uns aos outros e promover uma troca de saberes e experiências. Para 

o grupo, este espaço deveria ser mediado por alguém engajado na concepção de formação 

humana integral que deveria estabelecer articulações entre os projetos.  
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RESUMO 

O presente estudo objetivou compreender e analisar a EA em seus aportes teóricos-

metodológicos no incremento da conscientização voltada ao desenvolvimento de práticas 

sustentáveis através da reutilização de resíduos, tendo como metodologia o reconhecimento 

e a análise bibliográfica. Desse modo, o referencial teórico permitiu compreender o processo 

histórico da formulação dos conceitos de EA e a relação com a sustentabilidade; e com isso, 

foi possível analisar os resultados. Assim, compreendeu-se uma relação direta entre a EA e 

a prática de reutilização de resíduos voltados para promoção da sustentabilidade e formação 

do pensamento crítico reflexivo através de práticas de reutilização. Por fim, é possível 

concluir que a EA se desdobra no desenvolvimento de práticas associadas a conscientização 

ambiental através da reutilização, sendo componentes importante na promoção da 

sustentabilidade  

Palavras-chave: Educação Ambiental. Reutilização. Sustentabilidade. 

ABSTRACT 

The present study aimed to understand and analyze EA in its theoretical-methodological 

contributions in the increase of awareness aimed at the development of sustainable practices 

through the reuse of waste, having as methodology the recognition and bibliographic 

analysis. In this way, the theoretical framework allowed us to understand the historical 

process of the formulation of EE concepts and the relationship with sustainability, given that, 

it was possible to analyze the results. Thus, a direct relationship was understood between EE 

and the practice of reuse of waste aimed at promoting sustainability and training critical 

reflective thinking through reuse practices. Finally, it is possible to conclude that EE unfolds 

in the development of practices associated with environmental awareness through reuse, 

being an important component in the promotion of sustainability 

Keywords: Environmental education. Ruse. Sustainability. 

INTRODUÇÃO 

O avanço dos padrões de produção e consumo iniciados no século XVIII com o 

advento da Revolução Industrial, possibilitaram vários processos de mudanças nas 
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3 Docente adjunta, EREM Coronel Nicolau Siqueira, helenaleite2704@gmail.com 
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condições do ambiente natural, que ressoam de diferentes maneiras, principalmente, nas 

modificações da qualidade de vida das populações. Esse marco na história da humanidade 

repercute até os dias atuais em procedimentos que otimizam a produção de mercadorias e o 

desenvolvimento de tecnologias, mas que, em contrapartida, propicia o aumento da 

degradação e da poluição do meio ambiente, alterando a dinâmica e funcionamento dos 

ecossistemas. 

Nesse cenário de contínua alteração, compreende-se que a partir do século XIX 

houve a intensificação e expansão do modelo de produção industrial para diferentes 

localidades em escala global. Por sua vez, trazendo consigo uma descompassada 

reconfiguração das relações técnicas, condições de trabalho e qualidade do ambiente, que 

indicam o aumento da capacidade produtiva de forma excepcional na história da 

humanidade. Apesar disso, para dada progressão, se faz necessário quantidades exorbitantes 

de matéria prima (recursos naturais) para formulação de materiais sintéticos, que após 

utilização são descartados tornando-se resíduos e posteriormente depositados em locais 

inapropriados.  

Sendo assim, considerando que as relações de produção de resíduos cresceram 

significamente no pós II Guerra Mundial e perdura até a contemporaneidade, temos que estas 

trazem problemáticas que põem em risco a saúde de milhares de pessoas e acarreta 

consequências irreversíveis na qualidade e dinâmica dos ecossistemas.  

Dessarte, com propósito de amenizar as consequências associadas aos resíduos, o 

Brasil inseriu-se nessas questões adotando no ano de 2010 a lei 12.305,  que determina o 

estabelecimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) que prevê gestão e 

gerenciamento dos resíduos produzidos no território nacional, demandando a cada unidade 

municipal a responsabilidade de se integrar a essa normativa e, gerenciar os resíduos 

produzidos em seus limites, além do desenvolvimento cooperativo das diferentes esferas 

governamentais para gestão dos resíduos (BRASIL, 2010). 

Perante as problemáticas vinculadas ao descarte do material residual ser complexa e 

abranger uma multiplicidade de aspectos socioeconômicos e socioambientais, nota-se que a 

PNRS em seu Título II, capítulo I (disposições gerais), tem como caraterística central do 

artigo 5º a integração entre diferentes regulamentações federais, estando, dentre outras, a 

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA - Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999). 

Em referência PNEA como caminho proativo para o desenvolvimento de práticas 
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sustentáveis, pode-se notar uma relação entre o gerenciamento dos resíduos sólidos e o 

objetivo da EA. Isso deve ser levado em conta mediante a construção de habilidades, 

conhecimento, protagonismo e competências de análise socioambientais na educação formal 

ou/e não-formal (BRASIL, 1999).  

Portanto, assinalada a relevância que tange a EA inserida no cenário do 

gerenciamento dos resíduos sólidos, algumas questões podem ser levantadas a respeito de 

como a EA atrela-se diretamente aos resíduos sólidos. Por sua vez, tais questionamentos são 

suscitados: quais as contribuições da educação ambiental para o estabelecimento da 

conscientização a respeito da sustentabilidade associada à importância do gerenciamento dos 

resíduos sólidos? Como a reutilização pode ser aproveitada no contexto da educação 

ambiental na perspectiva da conscientização voltada à sustentabilidade? Essas são questões 

relevantes, tendo em vista a necessidade do esclarecimento sobre o intercâmbio entre EA e 

a efetivação de medidas concretas que integram a formação cidadã.  

Diante das questões expostas, o presente estudo enseja analisar a EA em seus aportes 

teóricos-metodológicos no incremento da conscientização voltadas ao desenvolvimento de 

práticas sustentáveis através da reutilização de resíduos mediante ações educativas.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O debate tensionado as questões ambientais e a crise decorrente da exploração dos 

recursos naturais relacionam-se diretamente com a ocorrência de eventos de caráter 

internacional (conferências mundiais). Tais eventos marcaram o desenvolvimento inicial da 

concepção ambientalista a respeito da qualidade e manutenção dos ecossistemas naturais e 

antroponaturais em escala global. 

Permeando o mesmo contexto histórico do debate ambientalista, a Educação 

ambiental se forja na intenção de alcançar as demandas de preservação e conservação da 

natureza como garantia ao sustento das condições de vida da população, buscando mediar as 

relações entre a produção econômica e a conservação dos recursos naturais. 

Assim, date-se a partir das décadas 60 e 70 o desenvolvimento das questões 

ambientais como cerne de excitação de ecologistas na tentativa de informar os problemas 

ambientais associados a destruição dos recursos naturais.  Nessa perspectiva, Silva e 

Carneiro (2017) explanam que o primeiro registo das preocupações envolvendo a educação 
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e o ambiente em escala mundial ocorreu em Roma no ano de 1969, visto que, alguns 

cientistas discutiam o exaurimento dos recursos naturais não renováveis diante do aumento 

da população mundial. Os autores ainda enfatizam que nos anos seguintes (1972), em 

Estocolmo, na Suécia, houve a primeira Conferência Mundial das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente. Este evento é considerado o marco histórico do encorajamento para o 

debate da relação homem-natureza na crise ambiental. Nessa perspectiva, a EA é 

considerada uma ferramenta essencial para conquistar o equilíbrio ambiental. 

Ademais, após alguns anos da conferência, já em 1975, em Belgrado, na Iugoslávia, 

aconteceu um encontro com a participação de aproximadamente sessenta e cinco países onde 

diferentes temas foram apresentados, chegando ao consenso da relevância da EA, que por 

sua vez, diante da ocasião foi sugerido um programa específico voltado para essa questão 

como indicado na carta de Belgrado (SILVA e CARNEIRO, 2017; FÁVERO et al, 2020). 

Contudo, foi em 1977 na capital da Geórgia, Tbilisi, na I Conferência 

Intergovernamental chancelada pela Organização das Nações Unidas para Educação, a 

Ciência e Cultura (UNESCO), com coparticipação do Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA), que foi balizada a relevância da Educação Ambiental. Sendo 

acordado e definido os princípios para EA propostos em anos anteriores na Conferência de 

Estocolmo, no programa internacional de educação ambiental, contudo, foi diante dessa 

ocasião que as proposições de 1972 (Estocolmo) se firmaram (RODRIGUES e 

COLESANTI, 2008). 

Portanto, “nessa Conferência é estabelecida a natureza da Educação Ambiental (EA) 

e definido seus princípios, objetivos e características, bem como as estratégias a serem 

adotadas para sua efetivação” (RODRIGUES e COLESANTI ,2008, p. 55). Além disso, 

Tozoni-Reis (2002) aponta que mediante a conferência supracitada a EA toma rumo 

concreto. Desse modo, a EA se constituiu teórico-conceitualmente como abordagem na 

educação, tendo como afinco o incremento de aptidões em prol do desenvolvimento de 

atitudes conscientes no ambiente, onde, para isso, deve-se ter interconexão menos danosa 

entre os seres humanos, as suas culturas e os componentes biofísicos a qual as populações 

necessitam.    

Assim, em 1992 outro evento marca o desenvolvimento e difusão da EA a partir das 

discussões conduzidas nas conferências internacionais, tal como, ocorreu no Brasil, onde o 
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Rio de Janeiro sediou a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 

Sustentável que é conhecido até os dias atuais como Rio 92, Eco 92 ou Cúpula da Terra.   

De acordo com Rodrigues e Colesanti (2008), o evento trouxe como contributo um 

novo olhar diante do ambiente, firmando a dimensão social dentro desse contexto, trazendo 

o conceito de socioambiental para destacar a sociedade como elemento constituinte da 

questão ambiental.   

Simultâneo a Eco 92, ocorreu o Fórum Global 92 que resultou na publicação do 

documento intitulado “Carta da Terra” instituindo os princípios para o estabelecimento 

ecológico e econômico sustentável, tendo a EA na condução de aspectos vinculados a 

sensibilizar e conscientizar a população a respeito das limitações dos componentes naturais. 

Em virtude do que propõe o “Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis 

e Responsabilidade Global” exposto na Carta da Terra, e partir da Rio 92, a Educação 

Ambiental começa a ser integrada de modo mais intenso no cenário escolar como uma 

possibilidade para o desenvolvimento sustentável (RODRIGUES e COLESANTI, 2008).  

Além disso, outros eventos sucederam a conferencia mencionada, voltaram-se cada 

vez mais para questões ambientais em suas diferentes especificidades, porém abarcando a 

dimensão da educação ambiental como pressuposto essencial ´para sanar e/ou minimizar as 

problemáticas ambientais.  

Nesse sentido, Fávaro et al, (2020) a historicidade da Educação Ambiental 

concatena-se a princípio com movimentos ambientalistas da década de 70, recebendo 

diferentes entonações ao longo do tempo. Sendo assim, suscitar os distintos momentos que 

incorporaram e modularam os preceitos da EA como princípio basilar para sustentabilidade 

é fundamental. 

Diante disso, a UNESCO (1987) considera a EA como processo perene no qual os 

indivíduos e a coletividade (comunidade), tornam-se esclarecidos do ambiente que os 

circundam, como também, comungam de conhecimento, experiências, valores e habilidades; 

assim tornam-se protagonista na resolução de problemas ambientais atuais e futuros. 

Assim, convergindo do que infere a concepção de “desenvolvimento sustentável”, 

advoga que a educação ambiental atua para formação cidadã, no sentido de uma formação 

de corresponsabilidade, não isentando-se das responsabilidades do mundo em que reside; 

portanto, sendo de interesse crucial para a comunidade identificar as causas dos problemas 
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ambientais, buscando entender as estruturas e conjunturas que fomentam à sua manutenção 

(SORRENTINO et al 2005) 

Já de acordo com a Lei Federal nº 9.795 de 1999 (Política Nacional de Educação 

Ambiental) a EA apresenta-se como: 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 formal e não-formal” (BRASIL, 1999, p.1). 

Portanto, os diferentes conceitos dialogam de modo a evidenciar a EA como a 

manifestação para tomada de atitudes promotoras de melhorias na qualidade de vida, 

associadas, diretamente, ao que é compreendido internacionalmente como 

“desenvolvimento sustentável”.  

Porém, esse modelo de desenvolvimento é contestado, existindo assim uma polêmica 

intrínseca ao que afirma o termo, visto a coexistência contraditória desse “desenvolvimento” 

e as suas implicações de cunho econômico, uma vez que, estas acarretam diferentes impactos 

negativos ao ambiente. 

Nessa conotação, Boff (2016) discorre sobre o modelo de “desenvolvimento 

sustentável” apontando que este termo está sedimentado na retórica ideologizada aparente 

onde o desenvolvimento está arraigado na lógica de produção industrial-capitalista-

consumista, tornando-se arena para política econômica visto que o sustentável e o 

desenvolvimento são campos contraditórios. 

Contudo, diante das divergências que são tratadas nessa questão, toma-se como 

referência para o presente estudo o termo sustentável, como juízo ao qual evoca a 

consciência política territorial de inclusão do homem no ambiente diante da visão holística 

emancipatória.  No tocante, Ferreira (2006, apud Rodrigues e Colesanti, 2008, p.57) advoga 

que sustentabilidade é “um conceito transversal que abrange todas as dimensões da vida 

humana, não apenas as relações diretas com a natureza”. Corroborando com a visão de 

totalidade, a sustentabilidade integra os diferentes sistemas complexos aliando uma grande 

multiplicidade de aspectos que perpassam o ambiente. Outrossim, participando desta 

construção está a EA como componente excepcional para ressignificar os “valores” dados 

ao ambiente. 

METODOLOGIA  
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O roteiro metodológico tomado para pesquisa envolve o reconhecimento e análise de 

materiais dispostos na literatura acadêmica e jornalística. O presente trabalho se desenvolveu 

por meio do reconhecimento da temática por meio da revisão de bibliográfica analisando e 

a correlacionando diferentes documentos já publicadas a respeito da Educação Ambiental, 

reutilização e a sustentabilidade contextualizados ao ensino. 

 Nesse ínterim, a investigação bibliográfica de acordo com Prodanov (2013, p. 54) é 

constituída de diferentes matérias: “[...] livros, revistas, publicações em periódicos e artigos 

científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet, 

[...]”. Todos esses matérias voltam-se para fundamentação e discussão da temática adotada 

na problemática.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A Educação Ambiental é fundamental no desenvolvimento da criticidade, dotando a 

sociedade de capacidade para compreender o ambiente e os recursos em sua finitude, onde 

a conscientização para o consumo regrado desperta o sentimento de respeito e pertencimento 

perante a natureza e a comunidade (SOUZA e COSTA, 2020). Para tanto, o saber ambiental 

crítico é apropriado por meio da comunicação educativa podendo ocorrer em diferentes 

espaços e apoiados nas tecnologias para atingir esse objetivo (LEFF, 2002).   

Dessa maneira, levando a discussão teórica para o campo prático, a EA pode embasar 

diferentes questões no escopo ambiental, seja associado às questões políticas, sociais, 

culturais, ecológicas, econômicas, dentre outras. Tratar do gerenciamento dos resíduos 

sólidos perpassa pela EA. Assim, é possível considerar a reutilização como aspecto 

estratégico para estabelecer relação com a sustentabilidade na formação cidadã diante da 

educação, tendo em vista o reaproveitamento do material que não teria nenhuma função, mas 

passivo a deposição em local inapropriado. 

Nesse sentido, a Lei 12.305 referente à Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), detém a EA como instrumento para aprofundamento da política, de modo a garantir 

a efetivação de ações dispostas em suas normativas. Aliás, a PNRS tem como princípio no 

art. 6º “(VII)- o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem 

econômico e de valor social, gerador de trabalho, renda e promotor da cidadania”; além 
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disso, o art. 7º apresenta dentre os objetivos da política a “II-não geração, redução, 

reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos” (BRASIL, 2010). Diante desse vínculo, é essencial 

avaliar as ações no campo do ensino que vem contribuindo, seja através do arcabouço teórico 

ou com práticas de EA, por meio da reutilização. 

Vale salutar que de acordo com a Fundação Nacional da Saúde (2013), reutilizar 

corresponde a dar utilidade a materiais que já foram usados e que se tornam “inúteis” e logo 

são descartados. Portanto, utilizar novamente um resíduo otimiza o gerenciamento de 

resíduos e contribui para a qualidade ambiental. Assim, a “reutilização é o processo de 

aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação biológica, física ou físico-

química” (BRASIL, 2010). 

Nesse contexto, com base na literatura nacional, temos que consta uma grande 

quantidade de pesquisas voltadas a Educação Ambiental associada às práticas de reutilização 

de resíduos. Sobre isso, torna-se de grande valia identificar os contributos das metodologias 

que vêm sendo aplicadas, uma vez que os resíduos sólidos provocam diferentes formas de 

depauperação a qualidade do ambiente. Notadamente, a EA porta-se a essa compreensão 

voltando-se às práticas e reflexões que podem embasar o estabelecimento da conscientização 

social de modo a compreender as entrelinhas da sustentabilidade. 

Direcionando isso, Alencar discorre sobre a ideia da escola como espaço imperativo 

à progressiva comunicação do conhecimento ambiental, afirmando que 

A escola corresponde ao melhor ambiente para implementar a consciência de que 

o futuro da humanidade depende da relação estabelecida entre a natureza e o uso 

pelo homem dos recursos naturais disponíveis. Para isso, é necessário que, mais 

do que informações e conceitos, a escola se proponha a trabalhar com atitudes, 

com formação de valores, habilidades e procedimentos (ALENCAR, 2005, p. 

104). 

Desse modo, exalta-se o papel da escola na formação cidadã, aliás a autora aludida 

entende a reciclagem e a reutilização do “lixo” como possibilidade de alcunha do indivíduo 

consciente e prática sustentável. Alencar (2005) trouxe para o debate questões elementares 

advindas das respostas dos alunos, por meio de pesquisa qualitativa, investigando por meio 

de questionário o alunado do ensino médio em Salvador). Grande parcela dos discentes 

tinham conhecimentos a respeito da produção de lixo e das consequências acarretadas por 

sua deposição irregular. Além disso, quando questionados em relação as "Possíveis soluções 

para o problema do acúmulo do lixo” diferentes medidas foram apontadas, sobretudo, em 
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relação a redução do consumo, reutilização e reciclagem. A autora acrescenta que a EA 

representa ponto chave para a sensibilização, associando os conteúdos através das 

experiências e conhecimento da realidade dos alunos.  

Os resultados alcançados por Alencar (2005) resultantes da utilização de 

metodologias por questionários (pergunta-resposta), injetou uma autorreflexão nos 

indivíduos presente no processo educativo, tornando-os mais atentos às questões ambientais 

que os circundam. Assim, o contributo de abordar a integração dos alunos em suas vivências 

se coloca ao que autores como Silva et al., (2017) e Zuquim et al., (2012) expressão em 

relação assertiva do nexo entre prática educativa e a participação social como agentes ativos 

do processo de resolução e decisão, mas, além disso, compreendendo a lógica de produção 

do espaço ao qual estão inseridos. 

Associado às questões exposta, Siqueira e Arrial (2018, p. 928) desenvolveram uma 

atividade como possibilidade de contextualização de práticas sustentáveis a reutilização 

através da produção de brinquedos. Completando esse pensamento, os autores colocam o 

questionamento inicial-como pergunta norteadora-: “é possível que estudantes do 1º ano do 

Ensino Fundamental entendam a importância da redução dos resíduos sólidos no meio 

ambiente a partir da elaboração de brinquedos com materiais reutilizáveis?”  

Em virtude desse apontamento, os conteúdos e práticas realizadas por Siqueira e 

Arraial desdobraram sobre essa reflexão.  Para isso, se fez necessário transpor a ideia do 

“lixo” como material inutilizável. Mediante isto, adotaram a metodologia de pesquisa-ação 

(que abarca a participação dos indivíduos no processo de transformação social). Nesse 

sentido, os autores tiveram como roteiro teórico-procedimental a produção de brinquedos. 

Permeando isso, ocorreram conversas formais e informais com os alunos. Os resultados 

alcançados foram satisfatórios onde a prática dos alunos revelou a capacidade dos mesmos 

de interpretar de forma conceitual, mas também, de modo prático a importância da 

reutilização no contexto local e global (SIQUEIRA e ARRAIAL, 2018). 

A ação proposta com alunos do fundamental se arranja ao que a Política Nacional de 

Educação Ambiental solicita para formação de competências, habilidades e conhecimentos 

críticos (BRASIL, 1999). Tendo essa iniciativa algo a salutar, por trazer a complexidade do 

tema ambiental para realidade das crianças, a brincadeira por meio do lúdico torna-se 

conhecimento e prática sustentável. Concordando com isso, Loureiro (2004) entende a 
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Educação Ambiental como aspecto fundante para transformação social, mobilizando 

mudanças de padrões e valores, tendo ações afirmativas e democráticas no estabelecimento 

de relações econômicas dissociadas ao modelo vigente, portanto um ato emancipatório. 

A EA que intervém unindo concepções teóricas e práticas como modelo 

metodológico tem potencialidade de despertar nos alunos interesse pelo debate e intervenção 

social. Em consonância, a reutilização como vem sendo discutido apresenta-se na dimensão 

de (re)utilizar objetos desprezados, uma vez que, diariamente os alunos são condicionados a 

pensar nos resíduos como algo sem valor. Contradizendo essa narrativa, a EA oportuniza o 

entendimento e a reflexão da complexidade conglomerada na problemática ambiental, 

integrando a abordagem multiescalar e a reutilização como alternativa para formação do 

pensamento emancipatório. 

Sobre essas características, a reutilização é aplicada em diferentes contextos, nesse 

sentido, Silva, Santos & Silva (2016) utilizam garrafas PET (politereftalato de etileno) na 

condução da reutilização no ensino fundamental numa dada escola do município de Caruaru, 

Pernambuco. Essa ação educativa faz parte do projeto PET Reuse que tem por objetivo a 

produção de utensílios, tendo como insumo a garrafa plástica. Para isso, foram considerados 

conceitos e procedimentos estéticos do design onde os alunos foram instruídos para 

construção dos objetos. A participação dos discentes na construção dos materiais os favorece 

na compreensão da reutilização, por meio da atribuição de uma função para um objeto que 

seria descartado, muito possivelmente, em local inadequado.  

Ademais, Silva, Santos & Silva acrescentam que os resultados dos produtos 

reutilizáveis vêm beneficiar o engajamento dos alunos, uma vez que, não se trata 

restritamente de materiais “descartáveis” que prejudicam o ambiente, mas que possuem nova 

utilidade. Essa prática volta-se para sensibilizar os educandos a pensar na sociedade 

consumista tendo os resíduos como consequência, assim, as práticas devem permear por 

excelência o campo teórico-conceitual e não as ações sem reflexão.  

Desse modo, (Padua e Tabanez (1998 apud Jacobi, 2003) apontam que o 

desenvolvimento de aptidões participativas, sociais e integrativas o dotando de clareza das 

problemáticas ambientais, mas não apenas o fazendo entendido, além disso, mobilizando-o 

para tomada de ações a favor da qualidade do ambiente. 
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Em decorrência dos diferentes casos supracitados, se demonstraram, possuírem, uma 

certa similaridade no caminho metodológico tomado. Assim, seguindo inicialmente uma 

problematização apresentando os conceitos e quais as percepções dos alunos participantes. 

Nesse contexto, Dias e Mazetto (2011) corroboram afirmando que a EA contribui para 

formação do novo sujeito que se comporta criticamente em relação ao ambiente e, em suas 

atitudes, possui consciência da gênese e evolução dos problemas vislumbrados na 

contemporaneidade. 

Dessarte, as aplicações mencionadas concatenam-se com a EA e a reutilização sobre 

o enfoque da construção do pensamento crítico a respeito de impasses do consumismo, 

transpassando a simplificação da reutilização dos produtos como solução (reducionista), 

mas, buscando, além disso, sensibilizar político e eticamente a condição entre sociedade-

natureza arraigada na formação cidadã, pensando, a respeito, do modelo de produção vigente 

e a qualidade ambiental. 

 

CONCLUSÕES 

Diante do roteiro ordenado para pesquisa foi possível identificar e analisar as 

premissas norteadoras do estudo. O objetivo delineado permitiu entender o arcabouço 

histórico-teórico-metodológico dos temas tratados. O estudo estruturou-se na literatura pré-

existente, de caráter bibliográfico, desse modo, os resultados alcançados propiciaram 

entender a relação direta entre EA e sustentabilidade por meio de práticas de reutilização de 

resíduos e os métodos aplicados sobre a perspectiva de construção do pensamento crítico. 

Por fim, o estudo se mostrou relevante por esclarecer a pertinência dos temas acerca da 

Educação Ambiental e da reutilização de resíduos na desenvoltura da conscientização para 

sustentabilidade. 
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SUBJETIVIDADES COMPARTILHADAS: SOBRE EDUCAÇÃO, MERCADORIA 

E COLONIALIDADE. 

 
Marcelo Santana dos Santos1  

 

RESUMO 

O trabalho que segue tem por escopo a apresentação do conceito de subjetividades 

compartilhadas como chave de entendimento das relações sociais contemporâneas. 

Pretende-se demonstrar o papel fundamental da educação em processos de promoção e 

igualdade e liberdade dentro de sociedades de consumo que transforma todas as dinâmicas 

da vida em mercadoria. A ideia é apresentar uma discussão em que é preciso refletir sobre o 

papel da educação como agente transformador da realidade vigente, mas que, ao mesmo 

tempo, pode ser instrumento de dominação, cabendo, então, o entendimento do papel dos 

mais variados sujeitos e suas epistemologias no processo de construção de uma sociedade 

emancipada. Para tanto, é necessário reconhecer a existência dos diversos atores sociais bem 

como as formas de agir dos mesmos onde suas subjetividades compartilhadas podem forjar 

uma sociedade autoconsciente livre de lógicas colonizadoras. 

Palavras-chave: Subjetividades compartilhadas. Descolonização. Epistemologias. 

Mercadoria. 

 

INTRODUÇÃO 

Os processos de constituição de subjetividades são fundamentais para pensarmos os 

nossos modelos educacionais. Independente de metodologias e objetivos traçados pela 

educação ao longo do tempo, qualquer que seja a sociedade, ao pensar sobre educação, 

estaremos sempre tratando de pessoas e, assim, de suas subjetividades.  

Em sociedades dominadas pelas relações de consumo e de informação, esse aspecto, 

contudo, tem ganhado uma dimensão que está para além dos fundamentos iniciais de 

qualquer educação, isso porque a subjetividade, enquanto dimensão pessoal, passou da 

esfera íntima – em que se fazia referência aos estados internos da pessoa, para uma esfera 

social, através de um processo de cooptação em que os indivíduos se tornam, guardadas as 

devidas proporções, fornecedores de dados, portanto, produtores de um tipo especial de 
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mercadoria que tem a ver com as dinâmicas de reprodução das lógicas de consumo –  em 

sociedades capitalistas interessadas na produção de bens objetivos (mercadoria), mas 

também, na produção de seus consumidores, de suas subjetividades2. Ocorre que, numa 

sociedade de redes, essa relação foi potencializada de tal modo que estamos passando por 

um momento de mudanças fundamentais e a educação não está alheia a esse fenômeno – 

resta-nos saber: se ela é libertária ou mantenedora de forças de permanência que impedem a 

emancipação das pessoas. 

A proposta que segue tem como objetivo discutir as relações entre subjetividade e 

educação em sociedades de consumo. Pretende-se apresentar aqui o conceito de 

subjetividades compartilhadas como chave de entendimento das relações sociais entre 

indivíduos nos processos existenciais que se constituem em dinâmicas que permitem a 

compreensão da formação de sujeitos. A noção de subjetividade está intimamente ligada à 

dimensão interna das pessoas, mas, ao mesmo tempo, à maneira de expressão na vida social 

das mesmas – o que as torna indivíduos, através de seus corpos3 –, trazendo para cena os 

modos de interação na sociedade. A noção de sujeitos, por seu turno, está ligada aos modelos 

de produção de conhecimentos, ao modo como são institucionalizadas as questões de ordem 

epistemológicas, sejam elas de caráter científico ou tradicionais, por exemplo. 

Assim, para o trabalho que segue, é preciso entender o que estamos tomando como 

subjetividade, indivíduo e sujeitos. Embora, a princípio, pareçam instâncias separadas, em 

verdade não o são. A separação aqui é meramente didática e a referência deve ser feita a 

pessoa humana de forma sistêmica. Entende-se que todas as pessoas possuem uma 

subjetividade que é expressa na vida social, onde se tornam indivíduos que, ao assumirem 

posturas epistêmicas e políticas podem ser vistas também como sujeitos de conhecimento. 

A educação faz parte de todo esse processo e, conforme pretende-se defender, possui um 

papel significativo para se pensar os processos de permanência ou transformação social. Para 

                                                           
2 “A fome é fome, mas a fome que se satisfaz com carne cozida, que se come como faca ou garfo, é uma fome 

muito distinta da que se devora carne crua, com unhas e dentes. A produção não produz, pois unicamente o 

objeto de consumo, mas também o modo de consumo, ou seja, não só objetiva, como subjetivamente. Logo, a 

produção cria o consumidor. (...) Portanto, a produção não cria somente um objeto para o sujeito, mas também 

um sujeito para o objeto.” (MARX, 1974, p. 116) 
3 Neste artigo não trataremos das relações do corpo e da corporeidade, apenas sinalizamos aqui que o corpo, 

assim como o rosto, são fatores de individuação e se constituem como o elo fundamental das pessoas com o 

mundo e com os outros. Contudo, em sociedades de consumo, vale dizer que o corpo é o objeto de consumo 

mais desejado do mundo, tal como compreende Baudrillard (2018) em Sociedade do Consumo. 
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o trabalho que segue, considerando o contexto da sociedade de consumo, trataremos quase 

que exclusivamente da educação em sua dimensão formal institucional no âmbito da cultura 

– o que não significa que será exclusivamente isso.  

A proposta, por fim, apresentará o conceito de subjetividades compartilhadas como 

chave de compreensão das relações entre os indivíduos na sociedade de então. Pretende-se 

demonstrar com a dimensão da subjetividade é uma esfera íntima da qual ninguém tem 

acesso, a menos que o indivíduo a expresse de alguma forma. A ideia aqui é salientar o 

aspecto estratégico que se dá através de tomadas de posturas que em muito caracteriza o 

caráter de apreensão de realidade de cada um em suas dimensões temporais e espaciais 

segundo as suas necessidades – ainda que estas últimas sejam criadas socialmente. Por isso, 

enfatizamos aqui a necessidade de se pensar a educação em sociedades de consumo: na “era 

de um capitalismo de vigilância”4, pode a educação ser libertadora? Talvez seja essa a 

questão que guia o texto que segue. 

A Contemporânea Modernidade 

 

É comum encontramos na história do ocidente um marco importante que funda a 

modernidade, qual seja, o reconhecimento de que existe uma subjetividade que caracteriza 

o indivíduo enquanto tal. Do ponto de vista social isso foi significativo para a “invenção” de 

um indivíduo de direitos – para além de lógicas de aliança social, o reconhecimento dessa 

dimensão como algo constituinte da pessoa em seus estados internos permitiu forjar uma 

noção que fragmentou as relações sociais: ou seja, para além das questões objetivas da vida, 

representadas sobretudo pelas relações de trabalho, as pessoas possuem uma dimensão 

íntima que tem a ver com seus sentimentos e desejos. Um dos maiores expoentes desse 

processo no campo da literatura no ocidente foi Shakespeare com Romeu e Julieta.5 Do ponto 

                                                           
4 A referência aqui é ao trabalho de Shoshana Zuboff, A era do capitalismo de vigilância, publicado em2020 

no Brasil pela Editora Intrínseca, onde a autora defende a ideia de que os processos de controle social se fazem 

através de dados pessoas cooptados pelas grandes corporações que transformam tudo em “comodites”. Esse 

processo de mercantilização da vida, de algum modo já anunciado por Marx em sua obra, notadamente nos 

aspectos ligados ao fetichismo da mercadoria, foi intensificado pelas redes sociais através das novas 

tecnologias que processam dados disponibilizados pelos próprios usuários, fazendo com que os mesmos sejam, 

na visão de Shoshana Zuboff, manipulados conforme as lógicas de consumo da sociedade capitalista. 

Partilhamos aqui dessa mesma interpretação. 
5 Há um trabalho comparativo bem fundamentado em que os autores demonstram como o amor é um mito 

fundante da modernidade na medida em que resolve algumas contradições que que fazem parte dos valores 

culturais das sociedades ocidentais. Para tanto, os autores utilizam a obra de Shakespeare, além de outros. O 

referido ensaio de título Romeu e Julieta e a origem do Estado (CASTRO e ARAÚJO, 1977) foi publicado em 

uma coletânea organizada por Gilberto Velho.  
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de vista político, encontraremos na obra de Maquiavel o reflexo desses processos que se 

desenvolverá na figura do príncipe6. O que em qualquer dos casos passaremos a enxergar é 

a formação do indivíduo burguês que é a própria gênese do individualismo contemporâneo.  

Importante aqui é salientar como nesse contexto fora forjado, também, o sujeito de 

conhecimento que serviu de modelo para a ciência e a sua constituição como norma de 

conhecimento, consolidada através de seu método, cujo estatuto segue válido até os dias 

atuais, ainda que falemos de novas epistemologias. René Descartes através do cogito 

cartesiano fundou o modo como o ocidente passaria a tratar a partir de então todo o resto do 

mundo. O “Penso, logo existo” que nos é legado pela tradição do ocidente estabeleceu a 

relação entre quem pensa e o que vem depois de quem pensa: ou seja, quem é sujeito e quem 

é objeto. É nesse processo intersecional de vida cotidiana, política e filosofia que foram 

institucionalizados toda a produção de verdades7 e o que ficou estabelecido como norma de 

conhecimento, numa palavra, o saber científico.  

A relevância histórica do contexto descrito acima se dá na medida em que houve – a 

e ainda há – articulações que fez com que uma determinada visão de mundo sobrepujasse 

tantas outras e, assim, estabelecesse relações de poder e controle social: uma verdadeira 

divisão do mundo em que os valores de uma cultura, quando não dizimaram completamente, 

aniquilaram em muito os modos de existir de outros povos. Esse processo histórico, hoje, é 

chamado de colonização e parece prosseguir com outras dinâmicas, mas sempre mantendo 

a mesma lógica inicial de espoliação, domínio e controle, transformando tudo em 

mercadoria, inclusive as subjetividades das pessoas.  O que é importante salientar aqui é o 

seguinte: a ciência moderna, elaborada de forma ideal com base num sujeito neutro de 

conhecimento, nunca foi neutra – sempre fora política. Esse aspecto, por seu turno, não foi 

um fenômeno isolado, mas, ao contrário, aliado à gênese da sociedade burguesa em seus 

                                                           
6 O príncipe de Maquiavel é um marco no pensamento político moderno e renascentista. Maquiavel conseguiu 

como nenhum outro compreender as relações entre ética e política, apresentando ao mundo um processo de 

fratura que configura o seu tempo e segue até os dias de hoje.  
7 Tecnologia de produção de verdade é uma expressão utilizada por Foucault para se referir ao modo com o 

qual o ocidente criou os dispositivos para imprimir no mundo os discursos de verdades, em que a ciência se 

torna norma de conheicmento. Para ele, a verdade possui momentos propícios e locais privilegiados para se 

fazer aparecer: “(...) a verdade, como relâmpago,  não nos espera onde temos a paciência de emboscá-la e a 

habilidade de surpeendê-la, mas que tem instantes propícios, lugares privilegiados, não só para sair da sombra 

como para realmente se produzir. (...) Poderíamos encontrar na história toda uma “tecnologia” desta verdade: 

levantamento de suas localizações, calendário de suas ocasiões, saber dos rituais no meio dos quais se produz.” 

(FOUCAULT, 1998, p. 113) 
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modos pré-capitalistas e depois capitalistas, efetivou-se com um acontecimento universal 

(no sentido de que se expandiu por todo o mundo)8, atingindo todo o globo terrestre. Isso é 

significativo pois o processo foi acompanhado da imposição de uma visão de mundo que se 

estabeleceu como verdadeira e única, o que colocou abaixo quaisquer formas de 

compreensão de mundo diversificada e, assim, de seus sujeitos.  

O recurso que fizemos aqui ao acionar a modernidade, notadamente em sua 

constituição ocidental, foi para demonstrar em linhas gerais que os atuais processos 

educacionais e formação de subjetividades não estão alheios a um contexto sócio histórico 

maior. Se pretendemos falar de educação e formação de subjetividades, é salutar 

reconhecermos como foram sendo internalizados e institucionalizados determinados valores 

que ao longo do tempo se revelaram como sendo modos de exclusão dos mais variados 

grupos sociais e, assim, de seus sujeitos. O cogito cartesiano, em parte, é reflexo e motor 

dessa relação na medida em que ao estabelecer o sujeito de conhecimento, criou, de forma 

imanente, o próprio objeto de estudo. Este último, por sua vez, ampliando a compreensão 

para um sentido político, não se deteve apenas à natureza, numa lógica de oposição à cultura 

e ao homem, mas fora estendido ao grupamentos humanos que estavam fora do conjunto das 

pessoas tidas como tais – a objetificação, portanto, foi do outro e o outro, neste contexto, 

foram os povos da África e da América9. Esse processo foi fundamental para se pensar o que 

é o humano, o que é e o que foi estabelecido como cultura, como tudo aquilo que possuía 

dignidade e merecia existir.  

Fato é que os interesses que motivaram essas relações passam por um viés de caráter 

econômico, cujas classes se empenharam em determinaram os modos de atuação dos 

                                                           
8 “O instrumento deve ser tal que nenhum instante e nenhum lugar seja privilegiado. A viagem introduziu o 

universal na tecnologia da verdade; lhe impôs a norma do “qualquer lugar”, do “qualquer tempo” e, 

consequentemente, do “qualquer um”. A verdade não tem mais que ser produzida. Ela terá que se representar 

e se apresentar cada vez que for procurada.” (FOUCAULT, 1998, p. 117) A ciência passou a ser elaborada a 

partir de um método que envolvia as práticas experimentais, a ideia de uma universalização e de um sujeito 

universal intersubjetivo. Com efeito, a lógica aí será a da colonização e dominação do povos através da 

imposição de uma verdade produzida no ocidente e consequente criação do outro. 
9 Nas últimas décadas vem sendo feita a crítica ao modelo ocidental eurocentrado. Tanto na América Latina 

como na África os processos de revisão epistemológicas têm ressignificado as relações que foram 

historicamente estabelecidas. É nesse contexto que podemos falar, por exemplo, em desobediência epistêmica 

(MIGNOLLO, 2008/2010) enquanto opção descolonial e seus processos identiários no contexto político. A 

despeito da manutenção de certo tipo de ordem colonial ainda vigente, ao menos fala-se em epistemologias do 

sul, epistemicídios e exploração dos povos e seus territórios. Essa conjuntura pode ser compreendida como um 

reflexo das lutas e das resistências ao processo predatório empreendido pela visão de mundo capitalista, 

eurocentrada e ocidental.  
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indivíduos e das relações entre os mesmos. Vale dizer que a própria ciência, atrelada ao 

capital, transformou a tecnologia a serviço de grupos que se perpetuam no poder até os dias 

atuais – mudam-se as aparências, porém, permanecem as mesmas forças de coerção que 

exercem compulsoriamente as formas de controle e relações de poder. Isso não significa 

ausência de resistência. A liberdade é um campo de disputa que permanece ainda nas 

relações de conflitos. Porém, as desigualdades ainda podem ser constatadas quando 

pensamos e verificamos os aspectos de desenvolvimento técnicos e de dependências que 

foram geradas dessas relações abusivas. Tudo isso para dizer que em todo os casos a 

educação cumpriu um papel fundamental ao longo da história, seja na manutenção das 

desigualdades, quando reforçou estereótipos e justificou lógicas de dominação10; seja em 

movimentos de resistência, quando serviu de base para promoção de processos de 

emancipação.  

A Contemporânea Colonização 

A objetificação descrita acima – do mundo e do outro – nos dias de hoje, ganhou 

outros sentidos. Todavia, tal como no início dos processos de expansão aludidos 

anteriormente, ela procura atingir a mais nova “commodity” do mercado: a subjetividades 

das pessoas. Esta que era uma instância de foro íntimo ganhou, através das redes de dados, 

especial atenção nos últimos anos e, bem-feitas as contas, pode-se falar desse modo de 

apropriação como uma neocolonização. Mais uma vez, assistimos a importância da educação 

e da tecnologia nesses processos. O contexto histórico que vivemos é outro – isso é fato: 

estamos permeados pela tecnologia e somos cada vez mais dissolvidos nas redes sociais a 

ponto de assumirmos uma identidade que se modifica constantemente. Os processos de 

aceleração e mudanças fazem com que muitos deixem de ser sujeitos reflexivos e passem a 

ser indivíduos reflexos. Não há mais tempo para pensar. A rapidez com que temos que 

responder às dinâmicas da vida cotidiana, sobretudo na esfera do trabalho, torna a todos 

indivíduos que vivem como se fossem peças de uma grande máquina11. Ao que parece, quase 

                                                           
10 É necessário desconfiar de conhecimentos que são tomados como neutros, pois os mesmos podem apresentar 

nuances que são colonizadoras de forma naturalizada – silenciando a história de luta e de tensões existentes 

para sua consolidação. Toda educação é, por isso, política e pressupõe uma carga ideológica que fundamenta 

suas práticas. O importante aqui é perceber em que medida as práticas são postas para promover transformações 

que visam mudanças sociais significativas na perspectiva da inclusão e emancipação, ou se são modelos que 

reforçam o status quo existente.  
11 Encontramos essa discussão em Marx quando trata da maquinaria e da grande indústria no Capital, mas 

também em outras tantas obras, como A miséria da filosofia. Na literatura, Metrópolis, de Thea Von Harbou, 
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todas as distopias escritas no início e até meados do século passado parecem se efetivar cada 

vez mais. 

A importância da nossa relação com o tempo talvez seja um aspecto fundamental 

para pensarmos as formas contemporâneas de colonização, notadamente quando essa 

dimensão se refere à própria constituição da vida e da subjetividade. Para Ernest Cassirer, 

somos animais simbólicos12: em linhas gerais, o que nos diferencia do restante dos animais 

é o fato de fazermos cultura, de podermos, entre o estímulo e uma resposta, utilizar do tempo 

para pensar, a reflexão deliberada – não o reflexo instintivo. O nosso agir, assim colocado, 

é um agir mediado por uma dimensão simbólica. É nesse processo que aprendemos e 

ensinamos, pois conseguimos transformar linguagem afetiva em linguagem proposicional e, 

assim, produzimos cultura, passando conhecimento de geração em geração num efeito 

cumulativo. Ao que parece, entretanto, a cultura capitalista contemporânea se apropria da 

subjetividade de tal modo que a transforma em dispositivo de consumo, sem reflexão, mas 

apenas como reflexo compulsivo para o desfrute imediato independente das necessidades, 

transforma tudo em mercadoria: “A mercadoria é, antes de mais nada, um objeto externo, uma 

coisa que, por suas propriedades satisfaz necessidades humanas, seja qual for a natureza, a origem 

delas, provenham do estômago ou da fantasia.”13( (MARX, 2014, p. 57) 

Nesse cenário, a educação deveria cumprir um papel fundamental para a promoção 

da emancipação dos indivíduos em sociedade. Para Paulo Freire, por exemplo, isso só seria 

possível se a própria sociedade criasse os caminhos para realização de tal feito, a educação 

sozinha como esfera de intervenção social não poderia protagonizar uma transformação que 

ressignificasse as nossas relações com o mundo de um modo geral. É preciso a constituição 

de uma educação autônoma, que possa ser libertária e estejam para além das determinações 

da economia de mercado. 

                                                           
várias imagens de deuses associadas a máquina, ao tempo que os trabalhadores são consumidos pelas mesma: 

“No meio da sala ficava a máquina do Paternoster. Era como Ganesha, o deus com cabeça de elefante.” 

(HARBOU, 2019,  p.65) 
12 “Não estando mais num universo meramente físico, o homem vive em um universo simbólico. A linguagem, 

o mito, a arte, a religião são partes desse universo. (...) O homem não pode mais confrontar-se com a realidade 

imediatamente; não pode vê-la, por assim dizer, frente a frente. A realidade física parece recuar em proporção 

ao avanço da atividade simbólica do homem.” (CASSIRER, 1994, p. 48) 
13 Esse aspecto que está ligado a fantasia, a imaginação coaduna-se com o sentido simbólico constituinte da 

condição do homem: “(...) o homem não vive em um mundo de fatos nus e crus, ou segundo suas necessidades 

e desejos imediatos. Vive antes em meio a emoções imaginárias, em esperanças e temores, ilusões e desilusões. 

Em suas fantasias e sonhos.” (CASSIRER, 1994, p.49) 
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Acontece que estamos acompanhado, mais uma vez, as lógicas de reprodução de 

classes que estão no poder, caracterizadas, principalmente, pelo domínio do homem pelo 

homem – sendo posta de maneira “naturalizada”. Se, por um lado, assistimos com euforia e 

entusiasmo a interferência de novas tecnologias e de difusão de informação como sendo a 

ampliação democrática e acesso ao conhecimento, por outro, sabemos das limitações e deste 

postulado e de suas implicações políticas. Curioso é perceber como a educação foi 

transformada em mercadoria e, ao mesmo tempo, dispositivo de controle social a serviço do 

capital: seguimos aqui dentro e um ordenamento econômico cujas forças de permanência 

solapam quaisquer tentativas de mudança que possa alterar esse cenário. Lógico14, seguimos 

resistindo, mas sendo cercados por todos os lados. Com efeito, os indivíduos são seduzidos 

pela celebração da liberdade e de sua individualidade manifesta nas práticas de consumo; 

práticas que estão associadas ao lazer15 e a alegria, independente dos custos efetivos e do 

grau de dependência gerado – cada vez mais nos tornamos seres da dívida16 num contexto 

de crises constantes: E, ao que parece, não aprendemos muito com o passado.  

Tomemos agora um caso específico a título de exemplo dessa relação de reprodução 

de lógicas classistas e colonizadoras. É comum ouvirmos nos dias de hoje falar sobre 

metodologias ativas – ao que parece, elas foram criadas com o intuito de melhorar os 

processos de ensino e aprendizagem no âmbito escolar. Por trás desse rótulo são enumeradas 

várias dessas metodologias em contraposição ao que seria uma educação tradicional. Aqui 

também acompanhamos o entusiasmo de muitos professores com essas práticas – sua ampla 

difusão nos círculos educacionais e sua aplicação para o aumento de índices de avaliação, 

bem como a esperança no melhoramento da aprendizagem dos estudantes são marcas de um 

tipo de aceitação quase que incondicional.  

                                                           
14 No sentido de que as tensões existes porque há algo que precise ser conquistado. 
15 O modo como as redes sociais explicitam dimensões da vida das pessoas aponta para uma versão de uma 

existência caricaturada nas imagens que nem sempre condizem com a realidade. Um dos exemplos disso pode 

ser verificado na exposição constante e gratuita do lazer, que surge como mecanismo de inserção social. 

Atrelado ao consumo, o lazer, principalmente na sua relação com o tempo, é um registro dessa ordem social 

vigente em nossa sociedade. Essa prática não é nova, mas foi potencializada com as redes de relações sociais 

através da internet. O lazer ocupa um papel central nas relações sociais porque ele aparece em contraposição 

ao trabalho, portanto, como uma espécie de apropriação do tempo livre, um tipo de mercadoria especial 

(mercadoria diáfana), que serve como distintivo entre as pessoas. Essa distinção esteve presente ao longo da 

história, sobretudo numa concepção de um “lazer conspícuo” (VEBLEN, 2018) próprio das classes mais 

abastadas. 
16 “A crise atual produz apenas sujeições negativas e regressivas (o homem endividado), e o capitalismo é 

incapaz de articular a produção e a produção de subjetividade de outra maneira que não pela reafirmação da 

necessidade de proteger os proprietários do capital.” (LAZZARATO, 2014, p. 23) 
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Talvez fosse interessante fazer uma discussão do sentido político dessas práticas, 

observando suas origens e finalidades, atendando-se para os princípios e os valores que são 

passados, assim como o tipo de sociedade estamos formando a partir disso. Esse exercício, 

mais uma vez, talvez pudesse resgatar outros sentidos do fazer educacional. Porém, ao que 

parece, entramos nas lógicas mercadológicas e estamos reproduzindo os modelos – muitos 

dos quais importados, inclusive com todos os estrangeirismos expostos em suas 

nomenclaturas –, sem fazer a devida reflexão, crítica, aquele pensar temporal assinalado no 

campo de nossa cultura.  

Muitos desses projetos e modelos atendem aos interesses de grandes corporações que 

estão ávidas pelos lucros gerados pelos seus produtos: de livros didáticos aos diversos 

programas que estão sendo implementados nas escolas, com mudanças curriculares que 

sequer levam em conta os contextos culturais locais – aos poucos, estamos deixando de lado 

ensinamentos importantes de pensadores como Paulo Freire, para generalizar a educação e 

reproduzir os modelos bancários. Uma curiosidade: do ponto de vista dos discursos, essas 

metodologias até se referem a pensadores como Paulo Freire, mas na prática o sentido tem 

sido outro. É cristalina a lógica mercantil baseada em princípios de concorrência e 

individualismo; mesmo em processos de trabalhos em grupos funcionam dinâmicas de 

competição e acumulação. Poderíamos citar diversas dessas metodologias, mas não é caso 

aqui de tirar o véu da Medusa. Ao que parece, “0 rei está nú, mas tudo cala frente ao fato de 

que o rei é mais bonito nú.”17 

Ora, perder de vista o sentido ético das práticas educacionais e negligenciar os 

aspectos históricos e políticos que forjaram ao longo do tempo os sujeitos de conhecimento 

e suas epistemologias é reproduzir o contemporâneo colonialismo que atrela as 

subjetividades à vontade do capitalismo livre e desenfreado – a crítica do presente é histórica. 

Aos poucos estamos traçando um perfil de indivíduos que em muitos casos não possuem o 

compromisso com a questões da própria sociedade em que vivem, posto que o 

                                                           
17 O estrangeiro, de Caetano Veloso. CD 1989. Gravadora:Polygram/Philips. Produtor: Peter Sherer/Arto 

Lindsay. Muitas dessas metodologias ativas procuram reproduzir modelos existentes nas fábricas. A escola 

tem se tornado um espaço de educação para o trabalho, estamos formando pequenos operários que devem se 

adequar a modelos próximos do Taylorismo, por exemplo.  
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individualismo, tão característico do projeto neoliberal, acaba, através do mérito e da 

conquista, por minar quaisquer projetos de educação que seja base para uma democratização 

da vida em sua inteireza. Não é à toa que pode ser visto nas redes sociais as associações que 

se fazem entre momentos de alcance e prosperidade social a palavras como guerreiro e 

vencedor. Ser vencedor, inclusive, é reproduzir modelos vigentes na cultura 

estadosunidenses, em que chamar alguém de perdedor é uma ofensa irreparável.  

O que pode ser notado desse conjunto apresentado tem estreita relação com o dito 

anteriormente: a educação atende aos interesses de classes, fazendo com que as pessoas 

reproduzam lógicas de dominação que refletem os novos modelos de colonização, que se 

fazem de forma sútil e eficiente posto que negocia com a liberdade – uma escravização cujas 

correntes são diáfanas e se fazem pelo pensar/agir, ao tempo que institui padrões de 

dependência numa relação ambígua. Os indivíduos têm suas subjetividades cooptadas pelo 

mercado, que lhes devolve sob a forma de uma mercadoria para que possam no consumo 

desfrutar de sua aparente liberdade.  Nesse contexto, a educação pode até apresentar 

propostas inovadoras, dinâmicas e ativas, mas não está criando nenhum grão de emancipação 

– ao contrário, reforçam a reprodução das forças de permanência em detrimento das forças 

de transformação, fazendo do indivíduo mero instrumento de produção de lucro. Aqui ou 

ali, um indivíduo poderá até se autoproclamar livre, por conta de uma riqueza abstrata 

acumulada, mas a sociedade como um todo estará subjugada ao mercado: mesmo este 

indivíduo será mercantilizado, uma vez que sua aparente liberdade se faz através do 

consumo, nunca de uma cidadania plena e comunitária – basta olhar ao redor e ver a 

sociedade brasileira – esta mesmo que vivemos –  e compreender as relações entre o público 

e o privado. 

Constituindo indivíduos comprometidos com suas liberdades individuais, o mercado, 

através da educação, forja sujeitos individualistas que perpetuarão as mesmas formas de 

dominação e sujeição dos outros – sim, voltamos aqui aos outros: a relação entre sujeito e 

objeto não é dissolvida e regimes de verdades ditam os modos de atuação de cada um;  as 

pessoas justificam moralmente suas ações e colocam aquelas que não são vencedoras à 

margem da sociedade; estas últimas passam a ser excluídas por não atingirem os metas 

estabelecidas segundo um padrão de consumo dentro de uma relação temporal; a posse de 

bens passa a ser o parâmetro para ser colocado no pódio como vencedor; os níveis de 

768



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

 

 

  [11]      

 

PRINCIPAL, et al. (ano) 

consumo compartilhados nas redes sociais se tornam chamarizes para a elaboração de elos e 

relacionamentos em geral. As pessoas se tornam publicitárias de si, posto que é preciso 

propagar a própria existência como mercadoria: “Não se trata de ‘existo, estou aqui’, mas 

de: ‘sou visível, sou imagem’ – visual, visual! Já nem é narcisismo, é extraversão se 

profundidade, um tipo de ingenuidade publicitária em que cada um torna-se empresário da 

própria aparência.” (BAUDRILLARD, 2003, p.30)   Segue-se vivendo no reino das 

aparências, das imagens, do simulacro, no reino do fetichismo da mercadoria. Em verdade, 

estamos vivendo mais um processo de expansão colonialista sob a lógica do capital que 

transforma tudo em mercadoria:  

Os atuais proprietários do capital de vigilância declaram uma quarta mercadoria 

ficcional expropriadas das realidades vividas pelos seres humanos cujos corpos, 

pensamentos e sentimentos são tão virgens e imaculados quanto os campos e as 

flores antes de caírem vítimas da dinâmica do mercado. Nessa nova lógica, a 

experiência humana é subjugada aos mecanismos de mercado do capitalismo de 

vigilância e renasce como “comportamento”. Este é transformado em dado, pronto 

para alimentar a uma fila infindável que alimenta as máquinas para fabricação de 

predições e eventual transação nos novos mercados futuros comportamentais.18 

(ZUBOFF,  2020, p. 121) 

Vários são os autores que poderemos elencar aqui para ratificar esse posicionamento. 

Todos eles guardam em comum o reconhecimento que vivemos numa ordem mundial 

dominada pelo capital e que as lógicas e expropriação estão cada vez mais generalizadas, 

exercendo domínio em diversas esferas da vida das pessoas. É nesse contexto que se torna 

necessária a formulação de um modelo de educação que seja reflexo de resistências e de luta 

pela emancipação das pessoas. É preciso transformar a educação num instrumento a serviço 

da diversidade e das múltiplas visões de mundo para que os indivíduos sejam reconhecidos 

como sujeitos de suas histórias e seus saberes. O modelo da colonização contemporânea se 

utiliza dos próprios indivíduos como espaço e atua sobre seus desejos e vontades através da 

                                                           
18 Para Shoshana Zuboff, estamos sendo alijados dos processos que se elaboram a partir da apropriação de 

nossa própria subjetividade, “(...) somos exilados do próprio comportamento, nos é negado o acesso ao 

conhecimento – ou o controle dele – resultante de sua despossessão por parte de outros e para outros.” E 

complementa: “Conhecimento, autoridade e poder permanecem com o capital de vigilância, para o qual não 

passamos de recursos naturais humanos. Somos agora os povos nativos cujas reinvindicações  tácitas de 

autodeterminação sumiram do mapa da própria experiência.” (ZUBOFF, 2020, 121-122) O detalhe 

fundamental nesse processo é reconhecer que nas sociedades do sul global esse processo é potencializado.  

 

769



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

 

 

  [12]      

 

PRINCIPAL, et al. (ano) 

cooptação de suas subjetividades. Essas subjetividades tem sido cada vez mais o campo fértil 

sobre a qual o capital exerce o seu domínio.  

Subjetividades compartilhadas. 

Frente aos desafios colocados pelas formas de dominação e poder da sociedade 

contemporânea, a educação poderá protagonizar, enquanto campo de formação humana, os 

processos para promoção de práticas que sejam libertárias e se configurem como relações de 

emancipação. A despeito da dificuldade de se determinar o que vem a ser a liberdade, 

podemos, dentro de um movimento dialético, no contexto posto, pensar em tudo aquilo que 

se opõe as lógicas capitalistas de exploração das pessoas, bem como exclusão de povos e a 

subordinação de culturas, ao tempo que sejam reconhecidas, numa proposta política, as 

diversidades, as formas de saber sobre o mundo, suas epistemologias e, consequentemente, 

seus sujeitos. 

Ao longo da história, os sujeitos de conhecimento tiveram foram reconhecidos a 

partir de um lugar e, também, dentro de uma lógica intersubjetiva: sendo falsamente 

caracterizado como neutro. É preciso pensarmos em modelos de epistemologias que sejam 

restaurativas e possam, desde sempre, reconhecer os limites dos sujeitos e, sobretudo, a 

dimensão ética e política que os mesmos possuem.  

O sujeito de conhecimento deve promover e ser capaz de superar os ditames que são 

impostos por modelos de dominação como o vigente no capitalismo. Assim, deve agir 

estrategicamente visando o bem comum fora dessa lógica de expropriação. É necessária a 

desobediência epistêmica, mas também modos de subjetivação cujos sujeitos envolvidos se 

relacionam não só epistemologicamente, mas, sobretudo, politicamente: o que abrange os 

elementos éticos e estéticos de existências possíveis; garantido, também, suas autonomias, 

o que permite vislumbrar de modo evidente o que Paulo Freire (1996) denominou de 

transgressão ética, na medida em que somos presenças no mundo. Por isso, é importante que 

as subjetividades sejam compreendidas como instâncias de compartilhamento, mas nunca de 

acesso total. Compartilhar subjetividades significa também ocultar aspectos ligados a 

dimensões como a reflexividade dos sujeitos, de modo que o agir deverá ser reconhecido por 

todos como sendo sempre estratégicos. 
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USO POPULAR DE PLANTAS MEDICINAIS EM COMUNIDADES RURAIS DE 

IPANGUAÇU-RN  

          
Fabiana Rodrigues da Silva1; 

 
 

RESUMO 

A aplicação das plantas medicinais para o tratamento das suas enfermidades é uma prática 

comum desde as civilizações antigas; mas que está presente ainda nos dias de hoje. O 

objetivo desse estudo foi: verificar o conhecimento e uso de plantas medicinais em três 

comunidades rurais: Tabuleiro Alto, Olho d'Água e Serra do Gado, Ipanguaçu-RN. Os dados 

da amostragem foram coletados através de entrevista a 30 moradores, sendo 10 de cada 

comunidade. Os moradores foram questionados sobre quais plantas medicinais eram mais 

utilizadas, para tratamento de qual doença utilizava-se as plantas medicinais, qual a forma 

de uso e com quem foi adquirido o conhecimento. Os resultados revelaram as comunidades 

utiliza-se uma grande diversidade de plantas medicinais, onde essas plantas geralmente são 

mais requisitadas para a dor de barriga e dor de cabeça. 

 

Palavras-chave: Ervas medicinais. Fitoterapia. Etnobotânicos. 

 

ABSTRACT 

The application of medicinal plants for the treatment of diseases is a common practice since 

ancient civilizations; but that is still present today. The objective of this study was: to verify 

the knowledge and use of medicinal plants in three rural communities: Tabuleiro Alto, Olho 

d'Água and Serra do Gado, Ipanguaçu-RN. Sampling data were collected through interviews 

with 30 residents, 10 from each community. Residents were asked which medicinal plants 

were most used, for the treatment of which disease medicinal plants were used, how they 

were used and from whom the knowledge was acquired. The results revealed that the 

communities use a wide variety of medicinal plants, where these plants are usually most 

requested for stomachaches and headaches. 

 

Keywords: Medicinal herbs. Phytotherapy. Ethnobotanists  

 

INTRODUÇÃO 

As plantas medicianis são utilizadas para fins terapêuticos, pois na sua composição 

existem princípios ativos que proporciona benefícios à saúde, elas são consumidas de 

diferentes formas, como: chás, infusões, xaropes e extratos que na maioria dos casos podem 

                                                           
1 Pós-graduação em Fitotecnia, UFERSA, agro.fabirodrigues@gmail.com 
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ser ingeridos como forma de tratamento (BRANDÃO, 2015).  

Ao decorrer do tempo, adquiriu-se conhecimento através das observações, resultando 

no senso comum através das experiências vividas. As referências históricas da antiguidade 

já trazem relatos do seu uso em praticamente todas as civilizações, referências escritas como 

por exemplo na China, encontrada na obra chinesa pen Ts ao ("A grande fitoterapia”) é um 

exemplo delas (BRANDELLI, 2017). 

O conhecimento popular da utilizaçãode plantas para tratamento de doenças é uma 

realidade presente nas comunidades rurais, sendo uma ação cultural transmitida por gerações 

de forma oral. Essa pesquisa teve como seu objetivo realizar um levantamento de dados 

sobre a gama de plantas medicinais presentes em três comunidades rurais de Ipanguaçu, afim 

de registrar a forma com que as plantas medicinais estão presentes na vida das pessoas dessas 

comunidades; quais os fatores que definem a relação entre os moradores das comunidades e 

as plantas medicinais 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O conhecimento científicos e empíricos entram em conflito já que a dados científicos 

se baseiam em uma gama de experiências e testes para confirmar ou contestar um fato, já o 

conhecimento empírico é uma forma de conhecimento resultante do senso comum, por vezes 

baseado na experiência, sem necessidade de comprovação científica. 

A pesquisa do uso popular das plantas sempre existe algumas limitações, visto que 

alguns fatores como: a vasta nomenclatura popular de identificação das plantas; a falta de 

um padrão uniforme entre as formas de uso, a posologia e as diferentes indicações para uma 

mesma planta; as deficiências de informação toxicológica e a falta de qualidade da matéria 

prima botânica utilizada, considerando que a maioria dos adeptos da fitoterapia popular 

obtém as plantas em hortas caseiras (BRANDÃO, 2015). 

Dadas tais características e comparando a fitoterapia a um método farmacológico, o 

saber científico tende a considerar o uso popular das plantas uma prática insegura e arriscada 

para a saúde da população, o que dificulta bastante a relação entre os profissionais de saúde, 

portadores do conhecimento científico e os clientes adeptos a esta prática (ANTÔNIO et al, 

2013; BRASIL, 2006). 

Porém a realidade de muitas famílias brasileiras no quesito saúde é uma questão 

774



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

 

[3]      

 
 

 

SILVA. (2022) 

muito complicada, em especial das famílias que residem na zona rural, o acesso público à 

saúde ainda possui dificuldade tendo em vista que nas áreas afastadas os agentes de saúde e 

os médicos tendem a não conseguirem atender toda população por motivos como a falta de 

estrutura das comunidades para receber as equipes, estradas sem infraestrutura ou uma 

gestão governamental descuidada, por esses motivos, à tradição do uso de plantas medicinais 

vem permanecendo nesses locais. 

A que a adesão à fitoterapia popular está envolta em uma problemática divergente, 

se por um lado os necessitados encontram no uso das plantas medicinais um recurso barato 

e acessível para os problemas de saúde, por outro se discute a necessidade de um 

conhecimento apurado sobre a terapêutica com estas plantas a fim de evitar prejuízos para a 

saúde durante o tratamento (NUNES; BERNARDINO; et al, 2015) 

Estudos na área do uso popular de plantas medicinais permitem pressupor que os 

moradores das pequenas comunidades geralmente tem um conhecimento de caráter popular 

sobre o uso das plantas medicinais, estes atribuem muita importância às terapias com plantas 

medicinais, cultivam várias espécies e descrevem uma variedade de indicações de uso das 

plantas para a saúde (OLIVEIRA; ROCHA, 2014), mas é um erro ligar o conhecimento 

popular somente a pequenas comunidades ou a um seleto grupo de pessoas, pois o mesmo e 

um dos carros chefes da “indústria da saúde”, indústria essa que se apropria do conhecimento 

popular sobre as plantas /ervas medicinais para descobrirem novos princípios ativos que têm 

potencial para serem sintetizados em forma de medicamento para assim alimentar o mercado 

de fármacos.  

De acordo com o ministério da saúde, a partir do ano de 2006, foi permitiu-se um 

maior acesso ao conhecimento das plantas medicinais brasileiras e consequentemente o seu 

emprego na recuperação e manutenção da saúde; não é à toa que muitos estados brasileiros 

vêm implantando Programas de Fitoterapia com intenção de suprir as carências de 

medicamentos que assolam o país. Sendo implantados vários programas Farmácias Vivas no 

Brasil, voltados para a Atenção Básica à Saúde.  

O uso popular das plantas medicinais é uma prática terapêutica alternativa e 

complementar que supera as expectativas, além de ter um valor monetário baixo; as 

comunidades detêm de conhecimento sobre diversas plantas, dessa forma podem contribuir 

para o trabalho de catalogação de espécies desconhecidas, colaborando para as pesquisas dos 
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princípios ativos das mesmas e a para criação de novos fármacos. 

 

METODOLOGIA  

A elaboração da pesquisa consistiu em uma entrevista/questionário com questões 

objetivas e discursivas; a fim de analisar e obter informações sobre os grupos de pessoas que 

usam plantas medicinais. As entrevistas foram aplicadas no dia 12 e 13 do mês de dezembro 

no ano de 2018 nas comunidades rurais de Tabuleiro Alto, Olho d'água e Serra do Gado, 

pertencentes a cidade de Ipanguaçu/RN. 

Foram aplicados 12 questionários, a entrevista ocorreu na residência de cada 

entrevistado, o questionário continha 12 questões, sendo 6 (seis) de forma objetiva e 4 

(quatro) discursiva. 

As questões discursivas tinham um intuito de deixar um espaço aberto para o 

entrevistado expor  seu ponto de vista, conhecimento sobre o tema da pesquisa e algumas de 

suas vivências pessoais com os seguintes questionamentos: Se as plantas/ ervas que 

costumam usar eram compradas ou possuíam em sua residência; quais doenças tratava com 

aquelas plantas medicinais; onde o entrevistado adquiriu conhecimento sobre plantas 

medicinais; quais ervas/plantas se costuma mais usar e como eram preparadas para serem 

usadas.  

As questões objetivas tinham como questionamentos: se existia posto de saúde na 

sua comunidade; se havia um atendimento médico regular na comunidade; qual a primeira 

iniciativa ao apresentar alguma enfermidade; se fazia uso de plantas medicinais e relatar qual 

a frequência do uso de plantas medicinais. 

A escolha de quais pessoas foram entrevistas foi aleatória, a abordagem para a 

pesquisa aconteceu com uma visita na casa dos entrevistados, onde a eles foram explicados 

qual o objetivo da pesquisa e qual seria a sua contribuição social. 

Todos os participantes que concordaram em participar da pesquisa foram 

previamente esclarecidos sobre a finalidade da pesquisa por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), assinado pelos entrevistados, que lhes garante 

o acesso aos objetivos, procedimentos, andamento ou resultados da pesquisa, bem como 

outros direitos. Os envolvidos tiveram seu anonimato preservado e foram consultados sobre 
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o interesse em participar. Assegurou-se lhes, também, que as informações concedidas nos 

depoimentos seriam usadas apenas para fins científicos. 

Em seguida os pesquisadores apresentaram os questionamentos da pesquisa e 

registravam as suas respostas. Depois de todos os questionários terem sido respondidos, os 

dados dos mesmos foram extraídos, analisados e tabulados e em seguida foram explorados 

em forma de gráficos para assim facilitar a compreensão e interpretação dos resultados 

coletados nessa pesquisa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Nesse estudo, foram citadas 14 espécies de plantas medicinais distribuída em 11 

famílias botânicas, as quais foram mais citadas a hortelã (Mentha spicata) e o capim santo 

(Cymbopogon citratus). As famílias botânicas Lauraceae e Lamiaceae, que corresponde a 

canela, louro e hortelã, erva-cidreira e manjericão, respectivamente. Essas famílias, que 

também se destacaram como as mais representativas nos trabalhos “etnobotânicos de plantas 

medicinais desenvolvida em áreas de transição vegetacional pelo Brasil, especificamente na 

região nordeste do País (VIEIRA et al, 2015). 

As comunidades rurais: Serra do gado, Olho d'Água e Tabuleiro Alto, é composta 

basicamente por agricultores familiares tradicionais, onde passa os seus conhecimentos 

adquiridos através de geração para geração. Durante a coleta dos dados foi observado que 

os moradores possuem um vasto conhecimento sobre o uso de plantas medicinais. Essas 

comunidades ficam em média 37 km da zona urbana de Ipanguaçu, mesmo tendo 

atendimento médico na região central da cidade, as comunidades vivem com o descaso no 

atendimento, logo as plantas medicinais vêm sendo utilizadas pelos agricultores como uma 

terapia complementar nos tratamentos de suas enfermidades. Dessa forma são usadas como 

forma de atendimento primário para suas necessidades básicas. 

A entrevista foi realizada com 30 pessoas sendo: 21 (vinte e uma) mulheres e 9 (nove) 

homens, cujo naturalidade advém de área rural e sobrevivem de serviços do campo, com 

base nisso observou-se que a maioria das pessoas entrevistadas (97%) utilizam plantas 

medicinais para fins terapêuticos, quando acontece algum problema de saúde, tendem a ser 

sua primeira iniciativa, tal dado está relacionado a ausência de posto de saúde e atendimento 
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médico regularmente nas comunidades de difícil acesso e carentes como é ocaso das 

entrevistadas  

Apesar de 94% dos entrevistados responderem que havia frequência no atendimento 

do posto de saúde e 58% responder que sempre tinha médico presentes no posto, a procura 

por método alternativos é uma realidade presente nas comunidades onde realizou-se a 

pesquisa, isso mostra a força dos ensinamentos populares. 

Quanto a frequência do uso de plantas medicinais entre os entrevistados 18 pessoas 

(60%) afirmaram usar quase sempre as plantas medicinais para o tratamento de suas 

enfermidades;11 pessoas (37%) fazem uso alguma vez; 1 pessoas (3%) não utilizam nenhum 

tipo de medicamento caseiro (Figura 1).  Este resultado obtido difere daqueles encontrados 

em Pernambuco por Teixeira; Melo (2006), onde se constatou que 100% das 57 pessoas 

entrevistadas recorrem às plantas medicinais em casos de doenças. 

Figura 1 Frequência do uso das plantas medicinais em comunidades rurais de Ipanguaçu, RN, Brasil 

 

Fonte: Própria (2021). 

 

Foram identificadas diversas formas de utilização (chás, xaropes e compressas), 

porém, a mais frequente é em forma de chá (Figura 2), havendo preferência pelas folhas, o 

mesmo foi observado por Carvalho et al (2013) Garanhuns-PE. 

Essa prática pode estar ligada ao conhecimento adquirido por meio da oralidade, o 

qual é passado de geração a geração (RITTER et al., 2002), assim como a abundância e 

facilidade de uso das folhas, em detrimento de outras partes da planta, e também a confiança 

Nunca
3% Às vezes

37%Quase sempre
60%

Frequência do uso de plantas medicinais

Nunca Às vezes Quase sempre
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na eficácia da aplicação por via tópica entre os entrevistados que sofrem de alguma 

enfermidade (SANTOS et al., 2008).  

 

Figura 2 Forma de uso das plantas medicinais as medicinais em comunidades rurais de Ipanguaçu, RN, 

Brasil. 

 

Fonte: Própria (2021). 

 

Essas plantas de acordo como entrevistados são adquiridas em seu próprio quintal da 

casa, afinal muitas dessas plantas o seu cultivo é simples e fácil; mas também houve aquelas 

que relataram que comprava em supermercados e feiras. O conhecimento sobre as plantas 

medicinais foi obtido de diversas maneiras desde avós e até mesmo na internet. 

Conforme observado na tabela 1 tem ênfase no nome popular e a frequência de uso 

dessas plantas medicinais na vida dessas pessoas de comunidades carentes do município de 

Ipanguaçu RN, desse modo fica evidente que as mais usadas são hortelã (Mentha spicata), 

frequência de 44%, capim Santo (Cymbopogon citratus), tendo uma frequência de 10% erva 

doce (Pimpinella anisum) e erva cidreira (Melissa officinalis) tendo 9% de frequência. Em 

relação às indicações terapêuticas das plantas, os moradores das comunidades entrevistadas 

expuseram que se referem a diferentes usos, como sintoma de determinada doença como: 

Dor de cabeça que normalmente é tratada com chás de camomila ou de boldo devido às suas 

propriedades calmantes, já a febre e tratada com chás de hortelã e manjericão devido às 

características antitérmicas presente na planta.  
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A gripe (20%), segundo os entrevistados pode ser amenizada com o uso de xaropes 

e chá feitos a partir da hortelã, tontura (8%) pode ser tratada com o uso do alecrim e erva-

doce, dor no estômago (5%) é tratada com a menta e arruda em forma de chá, dor na garganta 

(5%) e inflamações (3%) é tratado com a courama e mastruz devido às suas propriedades 

anti-inflamatórias. 

Constatou-se que nas comunidades citadas são utilizadas grandes diversidade de 

plantas medicinais na quais geralmente são mais requisitadas para a cura de febre e dor de 

cabeça, tornando-se necessário estudos acerca da ação farmacológica que comprovem a 

eficácia terapêutica dessas espécies 

 

Tabela 1- Identificação das plantas medicinais mencionadas na pesquisa 

Nome científico Nome popular Família Frequência de uso em % 

Nasturtium officinale Agrião Brassicaceae 2% 

Peumus boldus Boldo Monimiaceae 6% 

Matricaria chamomilla Camomila Asteraceae 4% 

Cinnamomum verum Canela Lauraceae 2% 

Cymbopogon citratus Capim-santo Poaceae  10% 

Costus spicatus Cana-do-brejo Costaceae 2% 

Kalanchoe brasiliensis Courama Crassulaceae 2% 

Melissa officinalis Erva-cidreira Lamiaceae 9% 

Pimpinella anisum Erva-doce Anis 9% 

Mentha spicata Hortelã Lamiaceae  44% 

Laurus Nobilis Louro Lauraceae 1% 

Ocimum basilicum Manjericão Lamiaceae 2% 
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Dysphania ambrosioides Mastruz Dysphania 2% 

Alternanthera dentata Terramicina Amaranthaceae 2% 

Fonte: Própria (2021). 

 

CONCLUSÕES 

Diante aos dados coletados, constatou-se que mesmo com a presença de postos de 

saúde e da alopatia convencional, as pessoas ainda buscam o uso das plantas medicinais para 

tratar suas enfermidades por se tratar de uma alternativa de baixo custo e eficaz e que muitas 

vezes por ser a única alternativa, além de ser uma herança passada de geração a geração ao 

longo do tempo. Os moradores dessas comunidades rurais possuem conhecimento sobre as 

plantas medicinais, em termos de reconhecimento, formas de preparo, consumo motivado e 

presença nos quintais das famílias. 

A transmissão desse conhecimento tradicional e a sua preservação são 

imprescindíveis para a manutenção da identidade cultural das comunidades rurais, por isso, 

as pesquisas que atestem com a conservação do etnoconhecimento são fundamentais para 

que essa prática não entre no esquecimento. 

Foi notado que há a utilização de todas as partes das plantas, sobressaindo-se o uso 

das folhas na medicina, como foi o caso da hortelã (Mentha spicata) que se sobressai com 

relação às demais citadas, contendo 44% de frequência de uso, seguido do capim santo 

(Cymbopogon citratus) que possui 10 %. 
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RESUMO 

As condições de trabalho podem contribuir com o aparecimento de doenças afetando a 

saúde física e mental do profissional, já que é exigido dos trabalhadores o enfrentamento 

de condições deficitárias para a realização de seu exercício profissional. A pandemia da 

Covid-19 modificou o ambiente e a forma do trabalho dos professores, enfrentando uma 

sobrecarga de trabalho ainda mais elevada nesse período. Nesse contexto, esta pesquisa 

teve como objetivo investigar as condições de saúde dos professores das escolas públicas 

municipais de Brejo do Cruz-PB, diante do seu exercício profissional durante a pandemia 

da Covid-19. O arcabouço teórico utilizado para a discussão foi pautado em: Freitas e Cruz 

(2008), Alves (2026), Moreira (2015), dentre outros. Tratando-se de um estudo descritivo 

exploratório com abordagem qualitativa, com participação de professores de 06 escolas, 

submetidos a um questionário do google forms. De acordo com os resultados obtidos, a 

maioria dos participantes é do sexo feminino (70%), com nível superior completo e 

especialização (57%), trabalha 40 horas (33%), possuem duplo vínculo empregatício 

(27%) e com carga horária superior a 40 horas. As condições laborais foram classificadas 

como boa, razoável ou ruim pelos participantes. Em relação à pandemia da Covid-19, os 

professores comprovaram aumento de trabalho (94%), apresentaram altas demandas 

psicológicas e com várias patologias diagnosticadas. Assim, o estudo mostrou que o 

modelo educacional adotado durante a pandemia (remoto/híbrido) tem tornado o trabalho 

docente cada vez mais complexo e levado ao adoecimento destes profissionais, implicando 

na realidade educacional atual. Dessa forma, é importante a realização de estudos e 

intervenções preventivas visando o monitoramento da situação de saúde do professor e 

suas implicações durante e pós-pandemia. 

 

Palavras-chave: Pandemia da Covid-19; Condições de Trabalho; Saúde do Professor. 

ABSTRACT 

Working conditions may contribute to the onset of diseases affecting the physical and 

mental health of the professional, since workers are required to face deficient conditions to 
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perform their professional practice. The Covid-19 pandemic has changed the environment 

and the way teachers work, facing an even higher work overload during this period. In this 

context, this research aimed to investigate the health conditions of teachers of municipal 

public schools in Brejo do Cruz, PB, in the face of their professional practice during the 

Covid-19 pandemic. The theoretical framework used for the discussion was based on: 

Freitas and Cruz (2008), Alves (2026), Moreira (2015), among others. This is a descriptive 

exploratory study with a qualitative approach, with the participation of teachers from 06 

schools, who were submitted to a questionnaire on google forms. According to the results 

obtained, most of the participants are female (70%), with a college degree and 

specialization (57%), work 40 hours (33%), have dual jobs (27%), and work more than 40 

hours. Working conditions were rated as good, fair, or poor by the participants. In relation 

to the Covid-19 pandemic, the teachers showed an increase in workload (94%), had high 

psychological demands, and had several diagnosed pathologies. Thus, the study showed 

that the educational model adopted during the pandemic (remote/hybrid) has made the 

teaching work increasingly complex and led to the illness of these professionals, implying 

the current educational reality. Thus, it is important to carry out studies and preventive 

interventions aimed at monitoring the health situation of teachers and its implications 

during and after the pandemic. 

 

Keywords: Pandemic Covid-19; Working Conditions; Teacher's Health. 

 

INTRODUÇÃO 

Na organização estrutural do país, a educação é um importante indicador e deve ser 

prioridade, sendo necessária uma maior atenção aos elementos envolvidos nela. Sobre isso, 

destaca-se o papel do professor nesse processo e o seu estado de saúde no tocante ao seu 

bem estar físico, psíquico e social. De acordo com Cury (2014), pesquisas apontam que 

90% dos docentes apresentam três ou mais sintomas de estresse ocupacional, um dos 

principais problemas de saúde psíquica relacionada ao trabalho. 

No meio educacional, a saúde do professor é altamente relevante e essa temática 

precisa ser discutida, visto que este profissional no processo educativo é primordial 

formador do desenvolvimento humano, desempenhando um papel fundamental nesse 

processo (GIANNINI, 2010). Nesta prerrogativa, de acordo com Bicudo-Pereira et al. 

(2003), percebe-se a importância destes profissionais, pois, o educador é agente formador 

que contribui muito mais do que apenas para o desenvolvimento das pessoas, e sim, dos 

grupos sociais. No entanto, pouco se conhece sobre as condições de trabalhalho e de vida 

deste profissional no ambiente escolar. Destarte, mostra-se a notória necessidade de 
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investigar as condições laborais as quais o professor está exposto, visando atender as 

carências apresentadas pelos mesmos, tendo em vista o grau de importância da atuação 

deste profissional no meio social e nas exigências da atual educação. 

Para Brum et al. (2012), é exigido dos docentes que estejam devidamente 

preparados pelo processo educacional, contudo, estes profissionais se expõem a uma 

sobrecarga exaustiva de trabalho o que tem implicado o surgimento de patologias físicas e 

psicológicas. Ademais, com a pandemia da Covid-19, a exaustiva jornada e o novo formato 

de trabalho (remto/híbrido) aumentou ainda mais os perigos e inseguranças devido o risco 

de contaminação fatal, configurando um cenário mais acentuado de adoecimento do estado 

de saúde deste trabalhador. 

A exposição destes profissionais a ambientes escolares inadequados leva a 

identificar os chamados Distúrbios Psíquicos Menores (DPM), as doenças 

osteomusculares, distúrbios da voz e a Síndrome de Burnout, os quais estão intimamente 

ligados à ansiedade, insônia, irritabilidade, estresse e insatisfação com a profissão docente 

(FREITAS; CRUZ, 2008). Tudo isso foi ainda mais amplificado com a pandemia da 

Covid-19 causando o agravo de problemas de saúde docente já existente e/ou surgimento 

de novos, professores doentes devido as maiores exigências e pela falta de melhores 

condições de trabalho acentuado nesse período pandêmico. 

Diante do exposto, é de grande relevância o presente estudo visando despertar o 

interesse na pesquisa em educação sobre a temática da saúde do professor diante dos 

fatores que podem desencadear processos patológicos no exercício laboral. O estudo pode 

ainda configurar-se como fonte de referência para futuras investigações, visto que é quase 

inexistente uma abordagem literária desse tema em escolas interioranas e outras regiões da 

Paraíba. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

De acordo com Bicudo-Pereira et al. (2003), o professor é um trabalhador que 

possui uma função de grande relevância e complexidade na escola, pois o seu trabalho 

compreende ações de natureza política coletiva e pessoal. Neste contexto, Araújo et al. 

(2005) destacam que apesar de ser o profissional docente amplamente exigido em suas 

atividades, o mesmo tem sofrido com o aumento das responsabilidades impostas no 

ambiente de trabalho. Como consequência, verifica-se um aumento da precarização e 
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desvalorização da profissão, sendo que os efeitos deste sistema têm gerado implicações à 

saúde do professor.  

Sobre o exercício profissional e a saúde do professor, Polonial (2014) chama a 

atenção para estudos acadêmicos nacionais e internacionais, que indicam o processo de 

adoecimento do professor com relação intrínseca ao exercício de seu trabalho. Nessa 

perspectiva, Moreira (2015) reitera que o trabalho docente é uma atividade estressante e 

que tem causado repercussões na saúde física e emocional do professor. 

Barbosa (2014) sugere que deve ser dada constante atenção ao real valor da 

organização do local de trabalho. No entanto, reconhecer esta possibilidade de redução dos 

agravos a saúde no ambiente de trabalho ainda é algo novo nesta realidade. Braga et al. 

(2010) consideram que as alterações no perfil epidemiológico de doenças relacionadas ao 

trabalho no país, entre elas, os problemas psíquicos, coincide com as transformações 

sofridas no mundo do trabalho contemporâneo agravado ainda mais pela pandemia da 

Covid-19 que exigiu muito mais dos professores para o seu desenvolvimento profissional.  

Dentre os fatores que contribuem negativamente para a saúde do professor, estão a 

carga horária, que é considerada por Koetz et al. (2013), um problema devido a longos 

períodos de trabalho da prática docente, e ainda, não criando um limite  entre o trabalho e a 

qualidade de vida deste profissional, sendo necessária a discussão sobre o assunto. 

A profissão docente tem gerado consequências para a saúde destes profissionais. E 

o ambiente laboral no qual o professor atua pode contribuir para o desenvolvimento de 

problemas físicos e psíquicos, por apresentar condicionantes que interferem na 

positividade da profissão.  

 

METODOLOGIA  

O presente estudo configura-se como uma pesquisa de caráter descritivo 

exploratório de natureza qualitativa e quantitativa. Caracteriza-se como exploratória por se 

tratar de uma pesquisa com a finalidade de proporcionar maiores informações sobre o 

assunto que se pretende investigar (PRODANOV; FREITAS, 2013).  

Prodanov e Freitas (2013) destacam ainda, a pesquisa descritiva por permitir expor 

as características de determinado grupo com o uso de técnicas de coleta apropriadas. O 

estudo qualitativo justifica-se por tratar-se de uma pesquisa que busca conhecer os valores 

e sentimentos de determinado grupo social ou organizacional, visando à compreensão da 
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realidade dos sujeitos, dados estes que não podem ser quantificados, permitindo que o 

pesquisador se aproxime do objeto de estudo (MINAYO, 2002; MORESI, 2003). O 

quantitativo, por sua vez, refere-se aos dados que podem ser quantificados, necessitando de 

recursos e técnicas estatísticas.  

Diante disso, foi possível descrever o processo de saúde do professor e os impactos 

causados à mesma, diante das condições oferecidas de exercício profissional durante a 

pandemia da Covid-19. 

Esta pesquisa foi desenvolvida nas escolas em públicas municipais de ensino 

infantil e fundamental I e II, localizadas no município de Brejo do Cruz-PB.  Foram 

selecionadas para a pesquisa, seis unidades escolares públicas municipais da rede urbana. 

Na coleta de dados, participaram do estudo, trinta professores das escolas públicas 

selecionadas, que se dispusera a responder a pesquisa. Eles foram submetidos a um 

questionário do google forms, sendo enviado o link para o WhatsApp das escolas devido a 

pandemia da Covid-19 visando manter a segurança dos docentes. 

Tratou-se de um estudo descritivo exploratório com abordagem qualitativa. As 

informações obtidas através do instrumento utilizado passaram pelo processo de análise e 

interpretação. Os dados foram organizados em gráficos, categorizados de acordo com as 

questões levantadas na execução da pesquisa, e discutidos sequencialmente no tocante à 

temática envolvida, correlacionando-os com os achados da literatura.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A amostra deste estudo foi composta por 30 professores, atuantes em 06 escolas da 

rede municipal do município de Brejo do Cruz-PB, sendo a maioria (70%) do sexo 

feminino e (23%) masculino. Assim, obteve o índice de prevalência feminina. De acordo 

com Santos e Marques (2013), as causas que podem levar as mulheres, a assumirem com 

maior frequência o campo de trabalho na educação, podem estar relacionadas a 

determinantes socioculturais.  

No que se refere à escolaridade dos participantes no estudo, (23%) possuem apenas 

magistério (nível médio), (20%) superior completo e (57%) especialização. De acordo com 

os dados obtidos, foi possível verificar que a maioria dos profissionais docentes tinha o 

curso de nível superior e especialização, apesar dos longos anos de serviço não conseguem 

se qualificarem em nível de mestrado e doutorado. Isso pode estar relacionado à extensa 
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carga horária assumida pelos docentes, gerando uma barreira para a educação continuada 

desses profissionais. Tendo em vista que o professor está exposto a uma sobrecarga de 

trabalho dentro e fora da sala de aula, é necessário conhecer as condições laborais 

oferecidas para o exercício deste profissional, discorridas a seguir. 

 

Gráfico 01: Possui mais de um vínculo empregatício. 

43%

57%

Não Sim

 

Fonte: Pesquisa direta (2021). 

 

Quanto ao perfil de trabalho dos participantes, a maioria dos entrevistados possui 

duplo vínculo empregatício (57%). Um dos fatores que levam o profissional docente a 

assumir múltiplos vínculos e extensa carga horária de trabalho, é a baixa remuneração 

salarial (LEAL; CARDOSO, 2015).  

 
Gráfico 02: Carga horária semanal de trabalho docente. 

27%

33%

40%

Superior a 40 horas 40 horas 30 horas 25 horas 20 horas

 

Fonte: Pesquisa direta (2021). 

Sobre a carga horária semanal de trabalho docente, (27%) é superior a 40 horas, 

(33%) trabalha 40 horas e (40%) é 30 horas. Leal e Cardoso (2015) afirmam ainda que o 
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trabalho do professor ultrapassa as atividades em sala de aula, pois há uma necessidade de 

tempo extraclasse para o preparo das aulas nas diversas turmas, correção de atividades, 

atualização profissional, estudo, pesquisa, reuniões, planejamentos, dentre outras 

atividades que são solicitadas com prazos e metas a cumprir, o que ultrapassa facilmente às 

oito horas diárias. Além de tudo isso, muitos professores levam trabalho para casa. Santos 

e Marques (2013) corroboram esta discussão afirmando que as atividades relacionadas à 

docência, realizadas fora do ambiente escolar, tornam a jornada de trabalho do professor 

ainda mais intensa, gerando sobrecarga.  

 
Gráfico 03: O trabalho docente durante a pandemia da Covid-19. 

94%

3%3%

Aumentou Diminuiu Normal

 

Fonte: Pesquisa direta (2021). 

Em relação ao trabalho docente durante a pandemia da Covid-19, identificou que 

(94%) dos investigados afirmam que o trabalho aumentou, (3%) diminuiu e (3%) 

considerou normal. Além do trabalho remoto/híbrido que demandou ainda mais do 

professor, a falta de recursos tecnológicos, falta de internet de qualidade, a pouca 

participação dos alunos e a cobrança excessiva por resultados na pandemia, colocou ainda 

mais desafios na rotina do educador, causando, na grande maioria dos profissionais, um 

forte impacto em sua saúde, ocasionando o esgotamento físico e mental pelo trabalho que 

devido os desafios impostos à profissão pela Covid-19 aumentaram os casos de 

adoecimento. 

 

Gráfico 04: Condições de trabalho da escola. 
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13%

60%

23%

4%

Excelente Boa Razoável Ruim Péssima

 

Fonte: Pesquisa direta (2021). 

  

No que se refere às condições de trabalho no meio escolar, os dados do presente 

estudo revelaram que a maioria dos participantes as considerou (13%) excelente, (60%) 

boa, (23%) razoável e (4%) ruim. Um dado interessante é que apesar da maioria dos 

docentes entrevistados parecerem estar razoavelmente satisfeito com as condições de 

trabalho ofertadas pela escola, grande parte (65,4%) revela que tem excesso de trabalho, 

(26,9%) falta de material para o trabalho (dispõe de somente o básico) para o exercício de 

suas funções e (15,4%) falta de condições de trabalho (envolvendo outros aspectos 

estruturais e ambientais) (Gráfico 07). Este resultado talvez indique que os participantes 

estejam, de certo modo, conformados com a sua realidade cotidiana da escola e não 

percebam os fatores de seu adoecimento. 

 

Gráfico 05: Distúrbio(s) de saúde devido ao trabalho docente na pandemia da Covid-19. 

20%

57%

23%

Sim Não Prejudiquei um problema de
saúde já existente

 

Fonte: Pesquisa direta (2021). 
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Na pesquisa foi questionado “em relação à pandemia da Covid-19, você apresentou 

ou adquiriu algum(ns) distúrbio(s) de saúde devido ao trabalho docente?”, obtendo como 

resposta, (20%) sim, (57%) não e (23%) prejudiquei um problema de saúde já existente. 

Apesar de mais da metade dos pesquisados responderem não, somando o sim com o 

agravamento de algum problema de saúde já existente totaliza (43%), o que é um 

percentual muito alto de professores doentes devido ao trabalho na pandemia, em 

particular. A saúde do professor é a primeira das condições que precisa de atenção 

especial, pois em meio ao desgaste do exercício laboral, este profissional necessita manter 

as suas atividades em dia, mas nem sempre isto acontece. A saúde de um indivíduo é um 

fator essencial para sua existência, esta é a principal condição que um organismo apresenta 

como fator existencial, onde pode se aferir o estado que caracterize ou não o bem-estar de 

alguém. Segundo Santos e Marques (2013) a condição de saúde é um fator indispensável 

para a qualidade de vida e a capacidade de desenvolver trabalho.  

 

Gráfico 06: Distúrbio(s) de saúde adquiridos. 

0 2 4 6 8 10 12

Ansiedade

Insegurança, tristeza, isolamento

Estresse

Síndrome de Burnout

Depressão

Problemas respiratórios

Problema(s) osteomusculares

Irregularidades das cordas vocais

Outro(s) problema(s) psicológicos

 

11 (78,6%) 5 (35,7%) 8 (57,1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (7,1%) 1 (7,1%) 1 (7,1%) 

Fonte: Pesquisa direta (2021). 

 

O gráfico revela que a maioria dos docentes (78,6%) apresentam ansiedade, 

(57,1%) tem estresse, insegurança, tristeza e isolamento (35,7%), outros problemas 

psicológicos (7,1%), irregularidades das contas vocais (7,1%) e problemas 

osteomusculares (7,1%). Os distúrbios de saúde adquiridos pelos professores são vários e o 

percentual muito alto. Diante dessa realidade, entendemos que os docentes têm 

desempenhado o exercício de sua função com algumas irregularidades em seu estado de 

saúde, o que pode requerer uma atenção especial. Balinhas et al. (2013) reiteram que o 
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trabalho docente tem se tornado fator de adoecimento constante, tornando o exercício da 

profissão quase sempre sinônimo de doença. Esses percentuais chamam a atenção e requer 

um estudo e trabalho de prevenção para o não adoecimento deste importante profissional. 

 
Gráfico 07: Principais fatores que contribuem para o adoecimento docente. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Excesso de trabalho

Ter que trabalhar intensamente (isto é, produzir muito em pouco

tempo)

Não ter tempo suficiente para cumprir todas as tarefas de seu trabalho

Seu trabalho exige muita habilidade ou conhecimentos especializados

Não poder escolher como e o que fazer no seu trabalho

Falta de material adequado para o trabalho

Falta de condições de trabalho

Pouca remuneração salarial

Carga horária de trabalho extensa

 

17 (65,4%) 15 (57,7%) 6 (23,1%) 6 (23,1%) 4 (15,4%) 7 (26,9%) 4 (15,4%) 8 (30,8%) 7 (26,9%) 

 

Fonte: Pesquisa direta (2021). 

 

Sobre os principais fatores que contribuem para o adoecimento docente, foi 

destacado na pesquisa que: o excesso de trabalho é o principal fator (65,4%), ter que 

trabalhar intensamente (57,7%), falta de material adequado para o trabalho (26,9%), pouca 

remuneração salarial (30,8%), carga horária de trabalho extensa (26,9%). Estes fatores têm 

contribuído para o adoecimento dos professores cada vez mais, e a pandemia da Covid-19 

amplificou esses problemas, como visto, os momentos de insegurança, angústias e estresse 

devido o risco com a doença e o excessivo trabalho exigido no formato remoto e hibrido, 

tornou muito maior os desafios e cobranças para o trabalho docente. 

Para Moreira (2015), a atividade do professor é desenvolvida em circunstâncias 

ruins, nas quais os mesmos são exigidos cada vez mais fisicamente e cognitivamente. 

Dentre os principais fatores que têm causado sobrecarga ao trabalho docente, encontram-se 

a jornada dupla ou tripla de trabalho, a desvalorização da profissão, as más condições 

laborais, caracterizadas por falta de condições estruturais e materiais, turmas lotadas, 

indisciplina, falta de material e poluição sonora.  

De acordo com Silva (2010), estes fatores relacionados ao ambiente de trabalho 

podem desencadear situações estressoras ao professor. Já Polonial (2014) ressalta que 
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dados estatísticos indicam que o profissional educador tem adoecido cada vez mais, sendo 

prevalentes as doenças emocionais e mentais.  

 

CONCLUSÕES 

Os resultados versam por questões relacionadas às condições do trabalho docente 

que tem contribuído para o adoecimento destes profissionais, principalmente no período da 

pandemia da Covid-19. As condições de trabalho precárias, a má remuneração salarial e a 

desvalorização da categoria, obrigam os professores a se submeterem a vários vínculos 

empregatícios no âmbito escolar, acarretando em carga horária extensa de trabalho, que 

podem ocasionar vários distúrbios na sua saúde física, psicológica e emocional. 

Percebe-se ainda que as condições e recursos inadequados oferecidos em um 

ambiente profissional podem ser um agravante para a saúde destes profissionais da 

educação, levando em consideração que, uma vez instalados os problemas de saúde, o 

professor tende a afastar-se do ambiente de trabalho, sendo que as principais causas 

envolvem além de problemas osteomusculares, distúrbios emocionais (ansiedade, estresse 

e depressão), correndo o risco de ocorrer abandono definitivo da profissão ou 

aposentadoria por invalidez (LEAL; CARDOSO, 2015).  

Nessa perspectiva entendemos que este profissional tem uma grande 

responsabilidade, e isso exige bastante atenção para os meios e condições às quais estão 

expostos e inseridos. A classe de professores é considerada como uma categoria 

diferenciada, onde a exposição ao trabalho, a complexidade e o nível de desgaste físico é 

incomum (WEBBWER; VERGANI, 2010). Diante disso, estes profissionais acabam se 

esforçando um pouco mais para alcançar os objetivos de suas atribuições.  

Neste âmbito, Freitas e Cruz (2008) destacam ainda que a atividade docente deve 

ser objeto de reflexões, uma vez que há uma necessidade de valorização desta profissão, 

com vistas a evitar os efeitos negativos que podem ser gerados à saúde deste profissional. 

Portanto, é necessária a discussão a respeito do assunto, visando um trabalho 

preventivo para esse adoecimento, melhorar as condições de trabalho, valorizar o 

professor, enquanto agente ativo na formação de novos trabalhadores nas mais diversas 

profissões, pois, o estado de bem-estar e saúde tem sido exposto a situações que podem se 

tornar causadoras ou agravantes do desenvolvimento de patologias físicas e psíquicas. Isso 
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ocorre devido às condições de trabalho e aos embates das pressões impostas pela nova 

proposta educacional, pelas consequências da pandemia da Covid-19, às quais o 

profissional precisará se adaptar, ainda que em situações adversas. 

Também se faz necessário, solicitar aos órgãos de saúde em parceria com a 

educação, a realização de um trabalho pós-pandemia com os professores, visando dirimir 

doenças surgidas ou agravadas no seu exercício profissional durante esse período. 
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RESUMO 

O presente artigo é fruto de um projeto de extensão, em andamento, que tem como objetivo 

promover a dignidade menstrual às discentes do IFPI campus Corrente e de uma outra escola 

da comunidade através do fornecimento de itens de higiene menstrual e palestras sobre 

educação, saúde e dignidade menstrual. O preconceito relacionado à menstruação e a falta 

de acesso de parte da população a produtos de higiene e outros recursos necessários ao 

período da menstruação feminina, que caracterizam a chamada pobreza menstrual, podem 

trazer graves consequências à saúde, e até mesmo à aprendizagem, devido às faltas em dias 

letivos de educandas em período menstrual. Desse modo, o intuito do projeto tem sido 

adquirir kits de absorventes descartáveis, sabonetes íntimos e folders informativos, em 

quantidades suficientes para a distribuição às discentes de uma escola da comunidade, pelo 

período de quatro meses, e atender às alunas do Campus Corrente, nos casos de demanda 

espontânea, quando apresentarem a necessidade, através da oferta nos banheiros de uso 

coletivo. Também estão sendo adquiridos kits com absorventes de tecido reutilizáveis, 

coletores e calcinhas menstruais para que se possa demonstrar as diversas alternativas 

existentes. Assim, espera-se que este projeto funcione como uma ferramenta de 

enfrentamento às desigualdades de gênero. 

 

Palavras-chave: pobreza menstrual; desigualdade de gênero; tabus; qualidade de vida. 

 

ABSTRACT 

This article is the result of an extension project, in progress, which aims to promote 

menstrual dignity to students of the IFPI campus Corrente and another school in the 

community through the provision of menstrual hygiene items and lectures on education, 

health and menstrual dignity. Prejudice related to menstruation and the lack of access by part 

of the population to hygiene products and other resources necessary for the period of female 
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menstruation, which characterize the so-called menstrual poverty, can have serious 

consequences for health, and even for learning, due to absences on school days of students 

in menstrual period. Thus, the purpose of the project has been to acquire kits of disposable 

absorbents, intimate soaps and informational folders, in sufficient quantities for distribution 

to students of a school in the community, for a period of four months, and to assist the 

students of Campus Corrente, in the cases of spontaneous demand, when they present the 

need, through the supply in the collective use restrooms. Kits with reusable tissue pads, cups 

and menstrual panties are also being purchased so that the various existing alternatives can 

be demonstrated. Thus, it is expected that this project will work as a tool to face gender 

inequalities. 

Keywords: menstrual poverty; gender inequality; taboos; quality of life. 

 

INTRODUÇÃO 

A temática “menstruação” envolve silenciamentos, escassez de dados, estigmas, 

vergonha, preconceitos e tabus cristalizados, que são reflexos de aspectos culturais e relações 

colonialistas que oprimem as pessoas menstruantes (WILLIG; SCHMIDT, 2021). Toda essa 

desinformação sobre o cuidado da saúde menstrual traz riscos à vida das mulheres. Soma-se 

ao preconceito relacionado à menstruação, a falta de acesso de parte da população a produtos 

de higiene e outros recursos necessários ao período da menstruação feminina. De acordo 

com o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e o Fundo de Emergência 

Internacional das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em relatório publicado em 2021, 

o cenário com relação aos direitos menstruais no Brasil é preocupante, tendo em vista todo 

o histórico de desigualdades de gênero, raça, região e classe social, agravadas em tempos de 

crise sanitária e econômica, como a vivida na pandemia de COVID-19.  

O fenômeno de escassez de recursos para enfrentar o período menstrual, conhecido 

como Pobreza Menstrual, atinge no Brasil cerca de 26% de meninas entre 16 e 20 anos de 

idade, segundo matéria divulgada no jornal Estadão em novembro de 2021 (DELBONI, 

2020). Ainda segundo a reportagem, o custo médio de um pacote de absorvente descartável 

com 20 unidades, muitas vezes não suficiente para todo o período menstrual, gira em torno 

de R$ 16,00  o que muitas vezes aponta para a necessidade de dois pacotes, aumentando o 

custo mensal para R$ 32,00 por mulher, o que dificulta a aquisição do item em uma 

sociedade que tem por renda média mensal o valor de R$ 1.439,00 segundo dados do IBGE, 

que considera a população com registro em carteira e valor sem distinção de gênero. 

Esses custos se tornam ainda mais severos se considerarmos o subgrupo de meninas 
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contidos neste recorte de 16 a 20 anos que estão nas escolas públicas do país, onde a maioria 

de seus familiares são público do Programa Bolsa Família, destinados a famílias 

extremamente pobres, que têm renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa e pobres, aquelas 

que têm renda mensal entre R$ 89,01 e R$ 178,00 por pessoa, ou seja, famílias que estão em 

subempregos e sem nenhuma garantia trabalhista, em situação de extrema vulnerabilidade 

social (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2021). 

Entre as consequências da precariedade menstrual, estão os prejuízos à aprendizagem 

e ao rendimento escolar, devido às faltas em dias letivos de educandas em período menstrual. 

No Setor de Enfermagem do IFPI Campus Corrente, por exemplo, mensalmente, surgem 

demandas de estudantes constrangidas por conta de eventos menstruais. As mesmas 

demonstram carência de absorventes, insegurança quanto às condutas adequadas e vergonha 

ao relatar o fato. Geralmente elas prendem o casaco na altura da cintura e pedem para ir para 

casa. Apenas depois de uma consulta investigativa é que se chega ao fator menstruação. 

Além disso, o uso de materiais inapropriados na tentativa de substituir o absorvente, 

podem trazer doenças diversas no aparelho reprodutor feminino, gerando esterilidade e até 

mesmo a morte. Portanto, a falta de acesso à itens de higiene menstrual interferem no âmbito 

da saúde física e mental das estudantes, causando desconfortos, insegurança e estresse. 

Toda esta problemática é antiga, no entanto o tema voltou à tona após veto do 

Presidente da República ao Programa de Fornecimento de Absorventes Higiênicos, proposto 

no Projeto de Lei 4968/2019, que objetivava a distribuição gratuita de absorventes 

higiênicos, bem como a oferta de cuidados básicos de saúde menstrual em escolas públicas 

de ensino médio e de anos finais do ensino fundamental.  

Este fato chamou a atenção para as necessidades locais do município de Corrente-PI, 

localizado em um território de grande vulnerabilidade social. Assim, submetemos o projeto 

de extensão aqui apresentado ao edital do Programa “Você em casa e o IFPI em movimento” 

promovido pela Pró-Reitoria de Extensão. O objetivo é investir na saúde menstrual das 

estudantes deste local, por meio do fornecimento de absorventes higiênicos, bem como de 

palestras e oficinas de educação menstrual, apresentando meios para que as pessoas 

menstruantes possam cuidar da própria menstruação e para que as pessoas que não 

menstruam possam adotar uma postura de respeito com familiares e colegas. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Quando falamos em “pobreza menstrual” estamos nos referindo a inúmeros desafios 

enfrentados nos âmbitos de acesso a direitos e insumos de saúde, “é a falta de acesso à 

produtos menstruais, a informação sobre menstruação e a infraestrutura adequada para o 

manejo menstrual” (GIRL UP; RIGONI, 2021). Meninas, mulheres, homens trans e pessoas 

não binárias que menstruam, têm tido acesso desigual a direitos e oportunidades, 

retroalimentado a iniquidade de gênero a cada geração, com impactos negativos nas 

trajetórias educacionais e profissionais (UNICEF; UNFPA, 2021). 

Conhecer seu corpo e suas características é fator fundamental para o 

desenvolvimento de atitudes preventivas e de autocuidado consigo, com suas emoções. No 

entanto, falar sobre essa temática é um tabu. As famílias, as escolas, a mídia, não costumam 

discutir sobre a menstruação, e a omissão demonstra preconceitos perpetuados 

cotidianamente. Acabamos invisibilizando um fenômeno fisiológico recorrente, quando não 

o nomeamos e utilizamos eufemismos como “estar naqueles dias”, “estar de chico”, “regras”.  

Uma série de expressões pejorativas associam menstruação a nojo, sujeira, 

instabilidade, selvageria, inutilidade, doença, maldição, algo que precisa ser escondido 

(WILLIG; SCHMIDT, 2021). Além disso, são muitas as imposições culturais desde que se 

menstrua pela primeira vez: “você agora é mulher”, “feche as pernas”; “se comporte como 

mocinha”. Essas meninas, ainda crianças, acabam sendo expostas a crenças extremamente 

limitadoras, restritivas e ao sentimento de vergonha, comprometendo a socialização, entre 

tantas outras competências (UNICEF; UNFPA, 2021).  

Resgates historiográficos como o realizado por Federici (2017) demonstram que a 

vergonha e o silenciamento são parte de um projeto de cerceamento do corpo com útero. 

Lugones (2014) identifica a existência do que ela denomina “Sistema Moderno Colonial de 

Gênero”. A autora compreende a “opressão de mulheres subalternizadas através de 

processos combinados de racialização, colonização, exploração capitalista, e 

heterossexualismo” (LUGONES, 2014, p. 941). Para ela, a grande dicotomia da colonial 

modernidade é a entre humanos/não humanos, dicotomia essa que não se resume a 

diferenciar humanos de outros seres vivos, mas que molda critérios de definição de 

humanidade que criam “menos humanos”, “humanos inferiores”, “não humanos”, o que 

fundamenta a ideia de que as mulheres são menos humanas que os homens heterossexuais 

e, até mesmo, não humanas.  
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O Estado, mesmo que timidamente, tem se mobilizado para combater essas 

iniquidades. Recentemente o Governo do Piauí anunciou que distribuirá absorventes a 

estudantes matriculadas nas escolas da rede estadual (PIAUÍ, 2021). Institutos Federais, 

como o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) também 

doaram 40 mil unidades de absorventes para distribuição à comunidade acadêmica (IFCE, 

2021a), e desenvolvimento do projeto de extensão “Pobreza Menstrual em Debate”, com 

palestras, oficinas, rodas de conversa e lives sobre a temática (IFCE, 2021b). 

 

METODOLOGIA  

Tendo em vista que a pobreza menstrual é um fenômeno complexo, multidimensional 

e transdisciplinar, o projeto de extensão tem buscado atender a discentes do IFPI Campus 

Corrente e de uma outra escola da comunidade com a oferta de kits de higiene menstrual5 

(absorventes descartáveis, sabonetes íntimos e folders informativos e/ou absorventes de 

tecido reutilizáveis, coletores menstruais descartáveis ou reutilizáveis e calcinhas 

menstruais) e atividades educativas acerca da temática educação, saúde e dignidade 

menstrual com o intuito de promover conhecimento e quebrar preconceitos acerca da 

menstruação. 

No campus, cada encontro promoverá ainda a divulgação da disponibilidade de 

absorventes descartáveis para as discentes nos banheiros da instituição, pelo período que 

durar o estoque disponível, assim como o incentivo a comunidade acadêmica sobre a 

importância da doação de mais absorventes descartáveis para continuidade do atendimento 

às alunas que precisarem do item. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Em novembro de 2021 submetemos o projeto ao Edital de Fluxo Contínuo para 

cadastro dos projetos de atividades em extensão do IFPI, tendo como pretensão que as ações 

planejadas ocorram entre março e julho de 2022. 

Um dos desafios encontrados nesta etapa inicial de organização das atividades foi a 

aquisição de itens como absorventes de tecido reutilizáveis, coletores e calcinhas menstruais, 

tendo em vista que o mercado local oferecia apenas absorventes descartáveis. Ao entrar em 

                                                           
5 O edital previa a quantia de R$10.000 em recursos 
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contato com fornecedores de outros locais por e-mail não obtivemos resposta. Desse modo, 

foi possível adquirir apenas absorventes descartáveis, sabonetes íntimos e (com dificuldade) 

coletores menstruais. No momento, ainda aguardamos a chegada do material. 

Em abril de 2022, iniciamos as atividades educativas no âmbito do campus Corrente. 

Entre 06 e 08 de abril, tivemos encontros com dez turmas dos cursos técnicos integrados de 

nível médio (Administração, Agropecuária, Informática, Meio Ambiente) e com uma turma 

do curso técnico concomitante/subsequente ao ensino médio (Informática). Os encontros 

duraram uma hora e cada turma era formada em média por 40 estudantes. 

Inicialmente pedimos aos/às participantes que respondessem em uma folha de papel 

a seguinte pergunta: “quando falamos sobre ciclo menstrual, o que vem na sua cabeça?”. 

Eles/as poderiam escrever textos, palavras soltas, desenhar, enfim, poderiam expressar seus 

pensamentos e sentimentos da forma que se sentissem mais confortáveis. 

Após essa atividade, iniciamos uma apresentação sobre o que é a menstruação e como 

diferentes culturas em diferentes tempos encontraram maneiras distintas de lidar com a 

natureza cíclica feminina. Refletimos sobre as nossas crenças, o imaginário coletivo, o senso 

comum e como absorvemos devagarinho e constantemente tabus, ou seja, proibições 

culturais e/ou religiosas quanto à menstruação. 

Um deles é o próprio fato de não chamarmos a menstruação pelo nome. Existem 

muitos termos usados para nos referirmos ao ciclo menstrual: mar vermelho, tá de chico, 

monstruação, regras, tá de bode, visita indesejada, flamengo, naqueles dias, etc. Outro tabu 

discutido foi o mito criado na Grécia Antiga que afirmava que as mulheres emitem uma 

substância tóxica, um verdadeiro veneno quando estão menstruadas. Por isso, não podiam 

fazer geleias, pães, bolos. Não podiam cuidar das plantas. Não podiam lavar o cabelo, ou 

cortar o cabelo com uma mulher que estivesse menstruada. As discentes relataram muitos 

outros impedimentos, como o fato de não poderem passear a cavalo quando estão 

menstruadas, porque esse ato tornaria o cavalo imprestável. 

Além da discussão sobre os tabus, chamamos a atenção dos/as estudantes para o fato 

de muitos/as brasileiros/as viverem em residências sem banheiro, sem água encanada, sem 

papel higiênico, e que as pesquisas apontam que “ao menos 20% de jovens de 14 a 24 anos 

que menstruam já deixaram de ir à escola por não terem absorvente, sendo que entre pessoas 

pretas com renda de até dois salários mínimos, o número sobe para 24%” (BIMBATI, 2022, 

p. 01). 
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Durante o encontro, procuramos afirmar o ambiente escolar enquanto um local 

seguro para falar sobre o assunto, promovendo a importância do autocuidado, de olhar para 

o próprio ciclo sem tanta raiva, ódio, repulsa, sentimentos que foram elencados na atividade 

inicial do encontro, e que pretendemos analisar com mais profundidade em estudos 

posteriores. Transformar as crenças que oprimem os corpos das mulheres, é uma forma de 

recuperação do respeito por esse corpo. Assim, foi possível desenvolver encontros potentes, 

com muitas discussões e desconstruções que produzem saúde e bem-estar.6 

 

CONCLUSÕES 

Ao investirmos em saúde menstrual, percebemos que as/os estudantes adquirem 

noções sobre seu corpo, sobre o ciclo menstrual e desmistificam preconceitos. Espera-se que 

com a aquisição dos itens de higiene menstrual, possamos garantir acesso a produtos que 

garantam a saúde menstrual das educandas. Desse modo, este projeto funciona como uma 

ferramenta de enfrentamento às desigualdades de gênero e de promoção de qualidade de vida 

para os/as estudantes. 
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RESUMO 

O presente estudo pretende demonstrar os impactos que a pandemia da COVID-19 provocou 

na pequena cidade de Nina Rodrigues, no Estado do Maranhão e que a falta de políticas 

públicas sérias voltadas para a educação e a saúde provocaram o caos na sociedade brasileira 

e mundial, uma vez que essa pandemia se espalhou pelo mundo. Esse trabalho tem como 

objetivos demonstrar a importância que a educação exerce na vida humana através da luta 

por saúde coletiva de qualidade. Optou-se como método um estudo de caso, de cunho 

qualitativo, onde os fatos ocorridos com os entrevistados são introduzidos no texto em forma 

de pequenas narrativas. Ao final do estudo constatou-se que a saúde e a educação são 

fundamentais para que as pessoas possam ter qualidade de vida. 

Palavras-chave: Saúde. Educação: Qualidade de vida. 

ABSTRACT 

The present study intends to demonstrate the impacts that the COVID-19 pandemic caused 

in the small town of Nina Rodrigues, in the State of Maranhão and that the lack of serious 

public policies aimed at education and health caused chaos in Brazilian and global society, 

as this pandemic spread across the world. This work aims to demonstrate the importance that 

education plays in human life through the struggle for quality collective health. A qualitative 

case study was chosen as a method, where the facts that occurred with the interviewees are 

introduced in the text in the form of small narratives. At the end of the study it was found 

that health and education are essential for people to have quality of life. 

Keywords: Health. Education: Quality of life. 

 

INTRODUÇÃO 

As discussões sobre as expressões saúde públicas, coletiva e educação em saúde, 

nunca foram tanto debatidas nestes últimos anos, ou seja, no período de 2020 até este início 
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de 2022, e foi com o propósito de se discorrer sobre a importância da educação em toda a 

sociedade, especialmente em relação a saúde coletiva que se busca ouvir vítimas do vírus   

SARS-CoV-2, que causa a COVID-19, o que essas pessoas passaram e seus sentimentos em 

relação ao tema em debate. 

Após a descoberta deste vírus mortal para uma parcela significativa da população 

mundial a propagação do mesmo espalhou-se por todo  o planeta, no entanto em alguns 

países as situações ficaram desesperadoras e em nosso país com a pandemia,  a problemática 

da saúde coletiva esteve em foco o tempo todo, tanto na mídia como em todos os lares de 

brasileiros, que ficaram apavorados diante da calamidade em que a saúde coletiva se 

encontrava tanto nos grandes centros urbanos como nas pequenas cidades deste imenso país. 

Portanto, o objetivo deste trabalho é discutir sobre os conceitos de saúde pública e 

coletiva no contexto educacional, visto serem áreas de conhecimento e práticas relacionadas 

ao campo da saúde, uma vez que a educação exerce um importante papel na aquisição de 

conhecimentos dos direitos dos cidadãos. Para isso, tomou-se como referências famílias que 

tiveram familiares vítimas da COVID e também casos de grandes prejuízos educacionais 

ocorridos nestas famílias. 

Optou-se pelos relatos ou narrativas dessas pessoas que sofreram perdas irreparáveis 

ou para a vida ou na questão da educação em relação aos últimos anos onde as aulas 

presenciais foram suspensas e substituídas por ensino remoto, o que veio demonstrar mais 

do que nunca a desigualdade social em que a sociedade brasileira vivencia, para tanto 

faremos um breve levantamento sobre saúde pública e coletiva e o contexto educacional 

nesta pandemia. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A saúde e a educação fazem parte do desenvolvimento humano, uma não funciona 

sem a outra, ou seja, estão interligadas, uma população que possui uma educação de 

qualidade luta por saúde pública e coletiva de qualidade, com hospitais equipados e 

atendimento voltado para todos, independentemente de sua classe social, etnia ou 

religiosidade. A educação e a saúde são direitos fundamentais de todos os seres humanos 

conforme a Constituição Brasileira de 1988. 
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No artigo 6.º são descritos que: “São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. (BRASIL, 1988). “ 

No entanto, sabe-se que esses direitos ainda são negados a uma maioria da população 

brasileira, em relação à saúde pública ou coletiva as condições dos hospitais ou postos de 

saúde são precárias e em situações de pandemia como a que ainda está presente no mundo o 

caos é total. Nos últimos anos a educação pública brasileira tornou-se mais acessível a todos, 

porém, as escolas funcionam de forma precária, não possuem estrutura física e pedagógica 

para ofertar uma educação com a qualidade que a população brasileira merece. (Brasil, Lei 

nº 8.080/1990)  

 Na CF de 1988, a educação é um direito fundamental de natureza social e o artigo 

205 diz: “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)”. 

Mesmo conhecedores desse direito fundamental a educação pública sempre esteve 

em piores condições do que a educação privada e nesta pandemia observou-se as piores 

condições das escolas e a falta de formação contínua voltada para os professores das escolas 

públicas, onde se encontravam no início da pandemia. 

A saúde e a educação se transformam em agentes de promoção do bem-estar social 

proporcionando em vida de qualidade, a sociedade que possui o acesso ao conhecimento 

com a devida assistência a promoção deste bem-estar, tem como meta construir um futuro 

com qualidade a todos. 

 O artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das 

Nações Unidas (ONU), da qual o Brasil faz parte, apresenta a saúde como uma das condições 

necessárias a vida com dignidade. “Inciso XXV – Toda a pessoa tem direito a um nível de 

vida suficiente para lhe assegurar e a sua família a saúde e o bem-estar, principalmente 

quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos 

serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na 

invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por 

circunstâncias independentes da sua vontade. (ONU, 1948)”. 
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Esse direito ao bem estar e qualidade de vida, no entanto, não é respeitado pelo poder 

público, os membros mais carentes das camadas populares dependem do SUS (Sistema 

Único de Saúde), que na maioria dos hospitais brasileiros não tem estrutura médica e 

hospitalar de atender a demanda e pessoas passam meses para serem atendidas em 

procedimentos que podem ser agilizados de forma mais rápida e eficiente. No artigo 

3° “Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”. (ONU, 1948). É 

esse direito que foi defendido há muitos anos que se defende, no entanto não é respeitado. 

 Não resta dúvidas de que houve avanços nas últimas décadas com os atendimentos 

domiciliares de agentes de saúde e médicos de programas do Governo Federal/Ministério da 

Saúde, porém, no auge da pandemia esses hospitais demonstraram toda a sua fragilidade e 

provaram da forma mais cruel do quanto é a fragilidade da saúde coletiva brasileira. Neste 

sentido, vale a pena ressaltar a importância de rever alguns aspectos legais que todos devem 

reconhecer que se encontram amplamente tutelados pela ordem constitucional e infra legal 

brasileira, que se caracteriza como:  

*   O Direito Social à Saúde está assegurado na Constituição Federal de 1988 (CF/88) 

e organizado por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como destaque legal a 

Emenda Constitucional nº 29/2000 e Lei Complementar nº 141/2012. 

*  O Direito Social a Educação, também se encontra assegurada pela Carta Maior em 

seu artigo 212, que também destaca investimentos mínimos (FUNDEF) o qual, 

posteriormente foi regulamentado pela Lei n° 11.494/2007 que entre outros aspectos define 

organização, fiscalização e o controle deste fundo. 

 Existem outras leis que regulamentam a saúde e a educação como direitos essenciais 

ao bem estar da vida dos seres humanos, as quais estão descritas no decorrer deste estudo. 

Portanto, uma sociedade onde todos são conhecedores de seus direitos onde a saúde coletiva 

e a educação estão como prioridades, as leis cumpridas na íntegra torna um país onde haja 

justiça e qualidade de vida. Para isso, resolve-se narrar experiências vividas no início do 

período pandêmico. 

 

METODOLOGIA  

Esta pesquisa ocorreu na cidade de Nina Rodrigues, no Estado do Maranhão, com 

pessoas que enfrentaram de alguma forma os efeitos da COVID-19, foram pais de famílias, 
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alunos, profissionais da educação e da saúde que contribuíram neste estudo contando suas 

experiências em formas de pequenas narrativas. 

O estudo seguiu o modelo qualitativo que corresponde a pesquisa de uma realidade 

que não pode ser quantificada, a qual trabalha com um universo de significados, desejos, 

crenças, relações humanas, não podendo ser organizados à operacionalização de variáveis 

(MINAYO; 1994). A pesquisa foi realizada com um total de 15 pessoas, que por residirem 

em um pequeno município suas identidades serão mantidas ocultas e estão como siglas, 

como F para (família), M (para médico), P (para professor), E (para enfermeira), etc. os quais 

narraram livremente suas experiências vivenciadas no início da pandemia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Tomar as experiências vivenciadas,  as narrativas e as aprendizagens biográficas e 

suas relações com a vida-morte no contexto da COVID-19-   provoca-se o desejo de 

investigar a forma como os sujeitos (pacientes, familiares e profissionais de saúde) vivem os 

acontecimentos cotidianos  neste período, nos leva a discutir conceitos, buscar aproximações 

e experiências formativas que tomam as interfaces entre educação e saúde, na vertente das 

políticas de saúde pública do cuidar, das políticas públicas de saúde e de impactos simbólicos 

e estruturais gerados pelas mortes causadas pela COVID-19. (Souza, 2021). 

Em março de 2020, poucos dias antes de se decretar lockdown no país, a passeio na 

terra natal do meu pai, sem preparação psicológica para enfrentar essa doença, a viagem 

transformou-se em mais de dois meses, e neste período procurou-se conhecer a realidade dos 

municípios vizinhos a Nina Rodrigues. O município tem aproximadamente 15 mil 

habitantes, e os demais municípios que fazem fronteira a ele são maiores, tanto em extensão 

territorial como em relação a população. Vargem Grande, por exemplo possui mais de 50 

mil habitantes e Presidente Vargas possui mais ou menos a mesma extensão territorial e 

número de habitantes, com pequenas mudanças. 

Nota-se que Nina Rodrigues possui um hospital de assistência básica e 6 postos de 

saúde localizados em bairros e povoados polos, em Vargem Grande também possui um 

hospital de médio porte, e realiza alguns procedimentos cirúrgicos, tais como: cesarianas, 

cirurgias de hernias e outras que não exigem complexidade. O Estado do Maranhão possui 

hospitais regionais, onde se realizam os procedimentos cirúrgicos mais complexos estão 

localizados em municípios mais centralizados. 
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Apesar das limitações sociais, os contatos com diversas pessoas por serem vizinhas, 

e também pelo fato sentir sintomas da doença, obtive atendimento domiciliar, e as três vezes 

que me visitaram conversamos com os médicos e enfermeiras, em relação as famílias, 

moram próximas a casa dos meus familiares, e solidarizei-me com todos. Além de interagir 

com alguns professores. Daí, após a intenção de estudar sobre a temática, será exposta as 

pequenas narrativas das pessoas entrevistadas. 

 F1- (Mãe) Estou assustada, meu sogro faleceu, ele tinha pressão alta e era 

diabético, nem os próprios médicos sabiam como tratá-lo. Meu esposo adoeceu também, 

mas segundo o médico, por ser mais jovem e não possuir comorbidades se recuperou logo. 

( pai) - Ficamos presos, meus filhos estavam iniciando o ano letivo, ficaram sem aulas e sem 

sair de casa, estão nervosos, ansiosos, passam o dia na televisão, tento fazê-los estudarem, 

mas dizem que não sabem por onde começar, pois ainda não receberam os livros, o pior é 

que não estou trabalhando, em pouco tempo minhas economias acabarão, o recurso do 

Governo Federal não é suficiente para pagar todas as nossas contas, estamos ficando 

desesperados. (filho) - Quero sair com meus amigos, ver meus professores, poder brincar e 

estudar, mas não podemos sair, a televisão diz que essa doença vem somente para os mais 

velhos, mas meus pais não nos deixam sair, o pior é acostumar-se a essa máscara. Mãe 

(viúva): Perdi meu marido e não posso voltar para casa, meu filho não me deixa ir, estou 

desejando morrer também, ficar sem companheiro está sendo muito difícil, nunca nos 

separamos, agora vem uma doença dessas que ninguém conhece a leva nossos entes 

queridos.  

De acordo com os membros desta família, suas preocupações e situações vivenciadas 

foram as de milhões de brasileiros, para a mãe: estou assustada, meu sogro faleceu, ele tinha 

pressão alta e era diabético, nem os próprios médicos sabiam como tratá-lo… Esse 

sentimento de medo acometeu a população mundial, a perda dos entes queridos, sem poder 

fazer um enterro decente.  

Compreender a narrativa é uma forma de amenizar a dor causada pela perda, e 

também entender a superação da morte gerada pela pandemia, é fundamental para indicar 

pistas sobre o que a sociedade viveu em escala local, nacional e global diante da epidemia 

do COVID-19 e suas consequências para a humanidade. Ninguém passou por essa 

experiência imune, passamos a ver o mundo de forma diferente, de forma a construir novas 

formas de viver, e enfrentar as dificuldades. (Souza, 2021). 
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Assim, o Ministério da Saúde define educação em saúde como: “Processo educativo 

de construção de conhecimentos em saúde que visa à apropriação temática pela 

população [...]. Conjunto de práticas do setor que contribui para aumentar a autonomia das 

pessoas no seu cuidado e no debate com os profissionais e os gestores a fim de alcançar uma 

atenção de saúde de acordo com suas necessidades”. (Brasil, 2006). 

 Tendo em vista a situação atual que vivemos em relação à pandemia da COVID-19 

no Brasil, é importante afirmar sobre suas diferentes formas de manifestações, para 

compreender como os sujeitos que são acometidos pelos vírus aprendem a viver com a 

doença e também de vidas que são desperdiçadas, face ao avanço do vírus e à ampliação de 

mortes geradas pelo adoecimento da população e de óbitos no país. (Souza, 2021). 

 F2 (pai) - Estou desesperado, minha mulher começou sentindo dores do corpo, e 

como se estivesse gripada, já está internada há 15 dias, está no oxigênio, ainda bem que o 

prefeito manda comprar oxigênio 3 vezes por dia, estou implorando a Deus que ela não vá 

para São Luis, pois sei que se for não voltará viva. (Filho) - quero minha mãe viva, choro 

todo dia, vi um enterro que passou na minha porta, ninguém desceu somente os coveiros 

todos vestidos da cabeça aos pés, fiquei apavorado, nunca mais dormi bem, passei a rezar 

todo dia para minha mãe voltar logo, meu irmão mais novo só fica num canto perguntando 

por ela, nunca mais estudei; 

Esse discurso se ouviu muito na televisão, essa família sentiu na pele a falta de 

políticas públicas coletivas, o desespero do chefe desta família é algo que mexeu com 

milhões de brasileiros, o medo da morte e a insegurança financeira estiveram presentes em 

todos os lares. As políticas de saúde são compreendidas na especificidade de uma sociedade 

capitalista, tendo como referência o Estado enquanto agente privilegiado destas políticas. 

Neste sentido o objetivo central é analisar as diferentes formas através das quais o Estado, 

seus aparelhos, suas políticas e instituições garantem as condições de reprodução do 

capitalismo e, portanto, dos interesses das classes dominantes. ( Burlandy e  Bodstein, 1998). 

A educação passou a ser ignorada neste primeiro momento, daí o motivo de se entrar 

em contato por telefone com um membro da Secretaria Municipal de Educação do 

município, o qual relatou o seguinte: 

P1 “ inicialmente nos preocupamos somente com nossas vidas, em maio iniciamos 

as reuniões on-line para continuarmos com as aulas, mas desta vez de forma remota e foi 

muito difícil, nossos professores em sua grande maioria não sabia lidar com as tecnologias, 
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começamos pelo WhatsApp, o mais comum dos aplicativos utilizados, no entanto, tivemos 

de avançar, então passamos a utilizar o Google Meet, etc, após essas reuniões com a equipe 

da SEMED,  foi que estabelecemos diretrizes para iniciarmos as aulas no mês de junho, no 

entanto, não foi possível, era algo mais grandioso, envolvia centenas de professores e 

milhares de alunos e em diversos locais, nos povoados não tinham internet e muito menos 

computadores ou celulares suficientes para todos os professores e muito menos para os 

alunos”. (narrativa de um membro da Secretaria de Educação do Município em agosto de 

2020). 

P1- Na educação ainda estávamos em fase de entrega dos livros didáticos, nem todos 

os alunos os receberam. Inicialmente a secretaria de educação  não se manifestou, pois 

ninguém sabia prever o que poderia acontecer, somente em maio criaram um grupo de 

WhatsApp com gestores de escolas, estes também criaram outo grupo com os professores, 

então a SEMED começou a trabalhar online a planejar  o que fazer para os alunos não 

perderem o ano letivo de 2020, o pior de tudo era a incerteza, não sabíamos o que 

aconteceria, como trabalhar com os alunos, os colegas professores em sua grande maioria 

não dominam as tecnologias, em ações como gravar uma aula, realizar uma reunião online, 

o que todos sabiam mesmo era utilizar o Face Bock e WhatsApp. Em junho e julho a equipe 

da Secretaria conseguiu planejar um caderno de atividades e conteúdo para o primeiro 

bimestre deste ano e mandaram para impressão, uma vez que cada aluno iria receber esse 

material impresso, somente na primeira semana de agosto conseguimos iniciar as aulas com 

o ensino remoto. 

Neste próximo parágrafo são as narrativas das enfermeiras e técnicas de enfermagem, 

as quais demonstraram maturidade e descreveram os acontecimentos com serenidade. 

 E1- Nosso hospital está cheio, perdemos somente 2 pacientes, mas os médicos pouco 

sabem sobre essa doença, a TV nos deixa apavorados, os nossos médicos e a Secretaria de 

Saúde do município têm se preocupado muito, os gastos com pacientes aumentaram muito, 

estamos apavorados, nunca mais fiquei perto de um familiar, para entrar na minha casa, 

troca de roupa e uso álcool 70 nas mãos e demais partes expostas e me separei da família, 

durmo num quarto sozinha. E3- Meus colegas já foram contaminados, os que ainda não 

estão vivem apavorados, temos uma colega em São Luis que está entubada, sua situação é 

desesperadora, o secretário de saúde está recrutando mais enfermeiros e fisioterapeutas, 

todos vivem tempos de insegurança. 
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As narrativas das enfermeiras retrata a realidade mundial, o município pesquisado 

foi privilegiado, pois poucos pacientes foram a óbito, é uma raridade se observar a saúde 

coletiva funcionar com qualidade nos municípios brasileiros, o fato de estarem recebendo 

pacientes de outros municípios demonstra que o nível de confiança da população, sabe-se 

que todos os municípios receberam verbas extras para o tratamento da COVID, no entanto, 

poucos gestores se preocuparam em utilizar esses recursos com responsabilidade. Para 

Zizek, (2020, p. 43), “... talvez outro vírus ideológico, muito mais benéfico, se espalhe e nos 

contagie: o vírus do pensamento em termos de uma sociedade alternativa, uma sociedade 

para além do Estado-nação, uma sociedade que se atualiza sob a forma de solidariedade e 

cooperação global”  

Em seguida temos alguns relatos de médicos que atuavam na saúde pública e coletiva 

neste período no hospital municipal e também em tratamentos domiciliares, medida que a 

Secretaria de Saúde Municipal tomou em casos mais leves do vírus e também com o objetivo 

de não sobrecarregar as internações no único hospital da cidade. 

  M1- É uma situação nova, todos nós estamos no escuro, apesar das leituras, dos 

noticiários, das instruções do Ministério da Saúde nós, os médicos estamos inseguros, 

confesso que estou receitando a Ivermectina, a Hidroxicloroquina, a Prednisona, muita 

vitamina C, e aconselho a todos beberem muito líquido, alimentar-se bem…  M2- Estamos 

sem saber como agir, recomendamos o uso da máscara, a higienização das mãos e das 

roupas, evitar sair de casa, estamos atendendo em domicílio os casos que não são graves.  

M3- Atendemos em casa todos os que estão com sintomas gripais para evitar o contato com 

os infectados, foi uma medida que encontramos para não piorar a situação, no município 

vizinho, Vargem Grande, muita gente está morrendo, inclusive temos alguns pacientes de 

lá, estamos sem saber o que fazer, só atender todos da melhor forma. 

Mesmo diante deste cenário e da crise nacional e internacional, vale destacar o papel 

exercido pelos profissionais de saúde e o cuidado cotidiano no combate a pandemia, 

colocando a própria vida em jogo e em defesa da coletividade. Esses são heróis dessa guerra 

e que se dedicam pela defesa da vida, face a precarização que muitas vidas se encontram em 

nosso país e que no jogo brutal capitalista, podem ser desprezadas, aniquiladas, esquecidas 

diante da crise sanitária e da própria morte social. 

Percebe-se pelas narrativas aqui expostas que a realidade local não é diferente dos 

demais municípios brasileiros e de outros países, a pandemia surpreendeu os sistemas 
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educacionais que não estavam preparados em termos de tecnologias para uma educação 

totalmente a distância, até porque os anos iniciais da educação básica necessitam de 

professores em aulas presenciais, o que ocasionou um grande prejuízo, conforme a 

afirmação: “em março, marcaremos dois anos de interrupções na educação global 

relacionadas à covid-19. Resumidamente, estamos diante de uma perda quase sem volta para 

a escolaridade das crianças”, (Robert Jenkins, chefe global de Educação do UNICEF, 24 de 

janeiro de 2022). 

Portanto, “embora seja fundamental retomar as aulas presenciais, apenas reabrir as 

escolas não é suficiente. Os estudantes precisam de apoio intensivo para recuperar a 

educação perdida. As escolas também devem ir além dos locais de aprendizagem para 

reconstruir a saúde mental e física das crianças, o desenvolvimento social e a nutrição”. 

(Robert Jenkins, chefe global de Educação do UNICEF, 24 de janeiro de 2022). Sabe-se que 

muitas crianças ainda se encontram em fase de readaptação escolar e social, foi um período 

muito longo sem contato direto com os professores e colegas. 

No decorrer desses relatos, percebe-se que os fatos narrados não ocorreram somente 

no município em estudo, mas também em milhares de cidades brasileiras, mas a riqueza de 

detalhes e sentimentos como o medo, a incerteza, o desânimo, a solidariedade, estão 

presentes em todos os relatos. Assim, para Grossi, et al, (2020) “Durante    a    quarentena, 

houve    um aumento     no     tempo     disponibilizado     de estudos diários em casa, com o 

isolamento social, o que já era esperado”.  

 

CONCLUSÕES 

Ao relatar essas experiências vivenciadas num pequeno município, de acordo com as 

narrativas de algumas pessoas moradoras ou profissionais da saúde e da educação do 

município de Nina Rodrigues – MA, observa-se que possuímos uma legislação que nos 

permite ter uma educação e saúde de qualidade, no entanto não é o que percebe neste país 

composto por uma população que em sua grande maioria sofre as consequências do descaso 

do Poder Público. 

Constata-se pelas narrativas das pessoas pesquisadas que a realidade do município 

estudado não é diferente dos demais municípios brasileiros, no entanto, percebe-se que 

houve mais comprometimento por parte do poder público municipal em manter o hospital 
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atendendo todos os pacientes em situação complexa internadas e os demais infectados pelo 

vírus em atendimentos domiciliares, que foi uma forma de demonstrar respeito pela vida 

humana. 

Os sentimentos relatados pelos entrevistados eram vivenciados pela população 

mundial, e neste contexto de acordo com as experiências relatadas podem-se enumerar: 

 O poder público municipal de Nina Rodrigues demonstrou respeito pela vida 

humana, algo que poucos gestores públicos demonstraram; 

 A educação municipal é frágil, necessita de formação de professores para lidar 

com as tecnologias, no entanto, os profissionais da educação se reinventaram e 

deram continuidade às aulas ainda que de forma precária; 

 Que existem instrumentos legais para que a população brasileira possua políticas 

públicas de saúde coletiva e educação de qualidade; 

 A saúde e a educação estão interligadas uma não funciona sem a outra, já que 

uma população que não conhece seus direitos não sabe se cuidar e muito menos 

cobrar do Estado o que lhes pertencem. 

De acordo com as considerações acima, essas experiências vivenciadas em um 

momento tão triste da vida humana nos permitem pensar que essa doença atingiu milhões de 

pessoas e atingiu principalmente os mais idosos, porém, não escolheu classe social, etnia, 

religião ou orientação sexual, e o fato demonstra que diante de Deus e da lei todos somos 

iguais.  
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OS IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 AOS MIGRANTES 

PEDROSSEGUNDENSES QUE RESIDEM NO ESTADO DE SÃO PAULO 
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RESUMO 

No município de Pedro II, Piauí, se verifica a ocorrência de processos migratórios em direção 

ao estado de São Paulo. Em 2020, por conta da pandemia de covid-19, muitos migrantes 

tiveram que retornar à cidade natal, uma vez que, como medidas de segurança, o comércio 

foi fechado, acarretando perda e paralisação de diversos empregos. Porém, com a retomada 

gradual da economia e a reabertura do comércio, uma parcela de pessoas retornou ao estado 

de São Paulo, com a finalidade de regressar aos seus empregos ou em busca de novas 

oportunidades. Enquanto outra parcela dos que voltaram, permaneceram no município. 

Dessa forma, buscou-se analisar os impactos da pandemia de covid-19 na vida dos migrantes 

pedrossegundenses residentes, e ex-residentes, no estado de São Paulo, através de 

entrevistas. Constatou-se através da pesquisa realizada que a razão primordial que provoca 

a migração dos pedrossegundenses é a geração de emprego e renda que o estado de São 

Paulo proporciona em contraste ao município piauiense. Em função da pandemia de covid-

19 os migrantes foram afetados com o fechamento de empresas, redução de vendas, redução 

salarial e exposição ao vírus. Embora tenha havido um número notável de pessoas que 

retornaram para Pedro II, a pesquisa evidenciou que o município piauiense ainda não é 

atrativo para a permanência dos que migraram.  

Palavras-chave: Migração. covid-19. Pedro II. São Paulo. 

ABSTRACT 

In the municipality of Pedro II, Piauí, there is an occurrence of migratory processes towards 

the state of São Paulo. In 2020, due to the covid-19 pandemic, many migrants had to return 

to their hometown, since, as a security measure, the trade was closed, resulting in the loss 

and stoppage of several jobs. However, with the gradual resumption of the economy and the 

reopening of commerce, a portion of people returned to the state of São Paulo, in order to 

return to their jobs or in search of new opportunities. While another portion of those who 

returned, remained in the municipality. In this way, we sought to analyze the impacts of the 

covid-19 pandemic on the lives of resident and former residents of Pedrosegundenses 

migrants in the state of São Paulo, through interviews. It was found through the research 

carried out that the primary reason that causes the migration of Pedrosegundenses is the 

generation of employment and income that the state of São Paulo provides in contrast to the 

municipality of Piauí. Due to the covid-19 pandemic, migrants were affected with the closing 
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of companies, reduced sales, salary reduction and exposure to the virus. Although there was 

a remarkable number of people who returned to Pedro II, the research showed that the 

municipality of Piauí is still not attractive for the permanence of those who migrated. 

Keywords: Migration. Covid-19. Pedro II, Piauí. São Paulo. 

 

INTRODUÇÃO 

O município de Pedro II, localizado no norte do Piauí, é conhecido pelo seu clima 

ameno em relação ao restante do estado, pelas suas belezas naturais, artesanato, gastronomia 

e a mineração da pedra de Opala. (SOUSA et al., 2020). Apesar de todo potencial turístico, 

Pedro II deixa a desejar na geração de emprego e renda, fator que conduz ao grande fluxo 

migratório para outras partes do país em busca de oportunidades de emprego, especialmente 

no estado de São Paulo. 

A crise do desemprego foi aprofundada com a pandemia do novo coronavirus (Covid-

19) (SARS-CoV-2), que afetou diferentes setores econômicos, desde o ano de 2020, 

especialmente o comércio, os serviços e o industrial, diante de medidas tomadas pelos líderes 

mundiais visando a redução do contágio, através de políticas de distanciamento social, que 

culminaram no fechamento de estabelecimentos. 

Diante desse contexto, o presente trabalho teve por objetivo analisar os impactos 

sociais e econômicos provocados pela pandemia de covid-19 na vida dos migrantes 

pedrossegundenses residentes no estado de São Paulo, bem como os fatores que 

impulsionam a migração dos pedrossegundenses. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A migração é um fenômeno que se faz presente em diversas partes do mundo, tendo 

como uma das suas principais causas a questão econômica, como reflexo de uma economia 

marcada pela concentração de renda, desemprego e precarização do trabalho. Sobre a 

questão, o conceito de migrante vem sendo debatido, ao longo do tempo, por alguns autores, 

dos quais destaca-se Gomes e Leão (2017), que definem o migrante como: “alguém que se 

muda para outro espaço geográfico volitivamente dentro ou fora das fronteiras do próprio 

país. Nesse caso, o que se busca é uma condição de vida melhor”. Além desses, Fonseca et 

al (2015) acrescenta que migrante “(...) é toda pessoa que migra e se transfere de seu lugar 

habitual, do seu domicílio comum para outro lugar, região ou país”. 

817



 

 

  [3]      

 

 

Segundo Vendramini (2018), os migrantes são sujeitos da classe trabalhadora que 

procuram se reproduzir enquanto tal, muitas vezes de forma precária, insegura e vulnerável, 

constituindo-se como uma massa de trabalhadores disponíveis para a exploração, tendo que 

se deslocar entre diferentes ocupações e regiões, afetando a subjetividade da pessoa 

migrante. 

Em um contexto marcado pela pandemia ao redor do mundo, alguns lugares 

ganharam ainda mais visibilidade, constituindo-se em polos de atração populacional 

oriundos da esperança de melhores oportunidades de vida. Todavia, em escala global, muitos 

são os desafios enfrentados pelos imigrantes, migrantes e refugiados, dos quais a xenofobia, 

dificuldades com a língua do país, desemprego e falta de oportunidades podem ser 

destacados. No que tange o território nacional, a concentração de riquezas em alguns estados, 

a exemplo de São Paulo, continua a ser fator atrativo de pessoas de diferentes partes do país. 

Com a pandemia e as medidas restritivas visando redução das taxas de transmissão do vírus, 

percebeu-se um retorno temporário de muitos trabalhadores aos seus locais de origem, a 

exemplo de pedrossegundenses. 

São Paulo: O principal polo de atração para os migrantes do Nordeste 

São Paulo se destaca no cenário nacional como polo de atração populacional diante 

da sua economia dinâmica, marcada pelo setor terciário (comércio e serviços) e secundário 

(a indústria). Sobre o assunto, Melo e Fusco (2019), abordam que os fatores que 

desencadearam a forte atração de migrantes para o estado de São Paulo, em 1950, era 

basicamente “o nível salarial mais elevado em São Paulo, a expansão do emprego rural e 

urbano, especialmente pela oferta de trabalho nos setores de construção civil e na indústria 

nos grandes núcleos urbanos." Ainda para os autores, os fatores que contribuíram para a 

expulsão de mão de obra nordestina com destino a regiões mais dinâmicas, como São Paulo, 

foram o desemprego e o subemprego nas áreas urbanas.  

Gomes (2006) afirma que "o crescimento urbano de São Paulo está relacionado 

diretamente ao fenômeno migratório, e este, aos processos de urbanização e 

industrialização.” Ainda, para Gomes (2006), “O fluxo migratório nacional de maior 

destaque foi o dos nordestinos para São Paulo."  

Para Vendramini (2018), “o trabalhador se dispõe a deixar sua família, casa, amigos, 

cidade natal para vender sua força de trabalho onde houver procura. Torna-se assim 
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totalmente disponível ao mercado de trabalho. ” A autora afirma, ainda, que esses migrantes 

não encontram um lugar seguro para se fixarem, necessitando se deslocar com frequência, 

exigindo da pessoa migrante o desprendimento e adaptabilidade para se submeter ao que ela 

denomina de "novo''. Nesse cenário, vários pedrossegundenses partiram para a capital 

paulista e outras cidades do estado de São Paulo em busca de oportunidades.  

Migração em Pedro II 

Uma quantidade considerável de piauienses, no início da década de 1970, partiram 

em busca de melhores condições de vida para si e suas famílias na metrópole paulista. Dentro 

desse contingente, com a necessidade de fugirem do desemprego e subemprego que assola 

os municípios até os dias atuais, muitos pedrossegundenses decidiram migrar para o estado 

de São Paulo, como afirma Monteiro e Sousa (2005) ao pontuar o fenômeno de migração 

inter-regional no município piauiense: 

No início da década de 1970, muitos piauienses partiram da cidade de Pedro II, 

com destino à capital paulista. Na cidade de São Paulo, se instalaram na Vila 

Carolina e Vila das Palmeiras, região da Freguesia do Ó, Zona Norte de São Paulo. 

Antes disso, muitos conterrâneos já haviam partido de diversas cidades. O objetivo 

ao chegar na metrópole era um só: alcançar melhores condições de vida para a 

família. (MONTEIRO; SOUSA, 2005). 

Ainda evidenciando a migração que ocorre no município, Bergamasco (2011) intitula 

a cidade de Pedro II, Piauí, como a “Capital brasileira dos garçons”. Segundo ele, cerca de 

5,1% dos garçons que trabalhavam no estado de São Paulo eram naturais do município. 

De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), realizado em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil era de 

0,862, enquanto o IDH do estado do Piauí se configurava em 0,646, ocupando a 24º posição 

no ranking nacional. A cidade de Pedro II detinha um IDH de 0,571, ocupando a 104º 

posição no ranking em nível estadual. Esses dados demonstram o grau abaixo da média 

Nacional que permeia o desenvolvimento da sociedade pedrossegundense nos quesitos de 

saúde, educação e renda e justifica o fluxo migratório em busca de oportunidades de 

emprego. 

Migração reversa 

A dinâmica da migração no Brasil tem se modificado ao longo dos últimos anos e 

tem ganhado novos perfis, entre esses, têm se destacado as migrações de retorno. Baptista 
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(2013) define o migrante de retorno como “pessoa que deixou o seu local de origem, residiu 

algum tempo em outra região e depois regressou ao seu lugar de nascimento” 

Baptista (2013) afirma que a migração de retorno é um dos principais fenômenos 

ocorridos nos fluxos migratórios brasileiros nos últimos anos. O autor destaca ainda algumas 

justificativas para esse fenômeno que vem sendo observado no país, entre elas, as frustrações 

das expectativas de emprego, renda e condições de moradia no lugar de destino. 

Lucas e Rigotti (2016) defendem que um dos fatores para a tendência de redução do 

volume de saídas do Nordeste em direção ao restante do país se dá por conta das políticas 

públicas de transferência de renda existentes, atuando no sentido de reduzir a propensão 

migratória de indivíduos e famílias. 

Campos et al. (2020), ao dissertar sobre as migrações nos quinquênios 1995-2000 e 

2005-2010 e o fluxo de retorno para as cidades e estados de origem por data fixa, aponta a 

cidade de Pedro II como uma das detentoras desse fenômeno de migração de retorno: 

Dentre os principais destinos das correntes migratórias identificadas (...), vale 

destacar, para ambos os quinquênios (1995-2000 e 2005- 2010), um grupo de 

municípios nas regiões Norte e Nordeste da Bahia, além de municípios vizinhos 

na porção Oeste do Estado do Ceará e Norte do Piauí, sendo os principais: 

Guaraciaba do Norte, Ipu, Ipueiras, Pedro II. (CAMPOS et.al., 2020) 

Segundo Baptista, Campos e Rigotti (2017), os migrantes de retorno são, geralmente, 

pessoas de idades mais elevadas. Ao analisar esse fato, Baptista, Campos e Rigotti (2017) 

afirmam que a idade e escolaridade dos retornados sinalizam o sucesso desses, uma vez que 

retornam mais aptos ao mercado de trabalho de sua terra natal, voltando com melhor 

condição de vida e podendo prosperar no local de sua origem. 

A Covid-19 

Em dezembro de 2019, na cidade Wuhan, província de Hubei na China, foram 

constatados os primeiros casos de uma pneumonia de etiologia até então desconhecida 

(SOUTO, 2020). Posteriormente, essa doença foi nomeada pela comunidade científica como 

coronavírus (covid-19) (SARS-CoV-2), sendo que alguns meses depois da identificação dos 

primeiros casos na China, o vírus já estava presente em mais de 188 países, tomando 

proporções de uma pandemia (SOUTO, 2020).  

Segundo Costa (2020), “uma das consequências da pandemia é o aumento do 

desemprego e, portanto, a elevação da informalidade do trabalho, dos terceirizados, dos 
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subcontratados, dos flexibilizados, dos trabalhadores em tempo parcial e do 

subproletariado.” 

Para Schmitt (2020), com a crise econômica causada pela pandemia, uma onda de 

desempregados saiu do Sudeste e voltou para suas cidades de origem, no Semiárido, uma 

vez que, no Nordeste, o custo de vida é mais baixo e não há necessidade de pagar aluguel, 

haja vista que a família dará o amparo necessário. Ainda segundo Schmitt (2020), muitos 

dos que fizeram o retorno para a cidade de origem pretendiam voltar para a metrópole 

paulista, quando vagas de empregos surgirem. 

 

METODOLOGIA 

A presente pesquisa assume um caráter de pesquisa bibliográfica e levantamentos de 

dados através de entrevistas, que se caracterizam pela “interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer''. Basicamente, procede-se à solicitação de informações 

a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado em seguida, mediante 

análise quantitativa”. (GIL, 2008, p. 55) 

Ademais, utilizou-se o método de investigação baseado no Materialismo Histórico e 

Dialético, que permite a compreensão do processo migratório sobre suas múltiplas 

determinações de caráter econômico, social, cultural e territorial, enquanto particular e 

universal para além do fenômeno aparente e imediato. 

A tipologia deste estudo possui caráter descritivo, onde se “têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou 

estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2008, p. 28), e exploratória que “são 

investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de questões ou de um 

problema” (LAKATOS; MARCONI, 2002, p. 85) 

A pesquisa foi realizada através de entrevistas que buscaram investigar como a 

pandemia de covid-19 afetou os migrantes pedrossegundenses social e financeiramente. Para 

tanto, foi realizada uma pesquisa com os pedrossegundenses que moram em São Paulo, e 

ex-residentes da metrópole paulista, através de formulário elaborado no google forms e 

distribuindo através de link em redes sociais (Instagram, Whatsapp e facebook).  

O roteiro de entrevista para os migrantes, e ex-migrantes, foi baseado em três 

aspectos, a serem observados: 1) Levantamento do perfil do migrante; 2) Levantamento dos 
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impactos sociais e econômicos provocados pela pandemia de covid-19; 3) Perspectivas dos 

migrantes acerca da permanência no município de ou retorno para a metrópole paulista. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A pesquisa realizada com migrantes e ex-migrantes do estado de São Paulo, 

compreendeu em 55 respostas, sendo 37 delas obtidas pelos atuais residentes do estado de 

São Paulo e 18 pelos ex-residentes. 

Foram disponibilizadas três perguntas básicas a todos os respondentes, sendo elas: 

Idade, escolaridade e tempo de residência dos migrantes em São Paulo. No que diz respeito 

à idade, 16,3% tem de 16 a 20 anos, 58,1% tem de 21 a 30 anos, 16,3% de 31 a 40 anos e 

9,0% de 41 a 50 anos. Com essa amostra, entende-se que grande parte dos 

pedrossegundenses migrantes possuem uma idade entre 21 e 30 anos. 

Em relação à escolaridade dos entrevistados, 12,7% possuem o ensino fundamental 

incompleto; 9,0% têm o ensino fundamental completo; 20,0% ensino médio incompleto; 

49,0% têm ensino médio completo; 3,6% tem o ensino superior incompleto e 5,4% possuem 

o ensino superior completo. Podemos inferir, a partir dos dados supramencionados, que a 

maioria dos respondentes concluíram o ensino médio. 

Sobre o tempo de residência dos respondentes no estado de São Paulo, 14% estão a 

menos de 1 ano no estado de São Paulo; 44,4% estão de 1 a 5 anos; 19,4% de 6 a 10 anos; 

10,8% de 11 a 15 anos; 5,4% de 16 a 20 anos; 2,7% de residentes de 21 a 25 anos; 2,7% de 

26 a 30 anos. Segundo os dados, grande parte dos migrantes mora de 1 a 5 anos no estado 

de São Paulo. (Gráfico 01) 

Gráfico 01: Tempo de residência no estado de São Paulo. 

 

Fonte: Própria (2021). 

De modo a compreender os fatores que impulsionam os pedrossegundenses a migrar 

para o estado de São Paulo, todos os respondentes foram questionados sobre a razão de 

decidirem deixar sua cidade natal para habitarem em outro estado. Os respondentes, em sua 
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maioria, responderam que a principal razão está ligada à empregabilidade que o estado de 

São Paulo tem a oferecer, sob suas perspectivas. Algumas respostas colhidas a esse respeito 

foram: “A falta de emprego em Pedro II”; “Atrás de recursos melhores”; “Mais 

oportunidades de crescimento, profissionalização entre outros”; “Melhores condições de 

vida”; “No meu caso foi trabalho, já que em Pedro II não tem trabalho suficiente para todos, 

aí a gente tem que ganhar a vida fora”; “Novas escolhas e um possível futuro melhor para 

mim”; “Oportunidade de trabalho, por que mesmo sendo aprovada em concurso público, 

nunca tive oportunidade de um emprego.”; “Pelo trabalho e faculdade”; “Por conta de não 

estar estudando em função do covid-19, vim para São Paulo para não perder tempo e 

trabalhar enquanto não estudo.”; Uma vida melhor, melhor condição financeira”; “Um 

emprego melhor” e  “Ajudar minha família”. 

Todos os respondentes foram questionados a respeito do setor em que trabalham ou 

trabalhavam em São Paulo. O setor que obteve a maior quantidade de respostas foi o setor 

gastronômico, com um quantitativo de 61,7% de respostas obtidas com o termo Bar e 

restaurantes, seguido pelo cargo de Operador de caixa, em seguida o ramo hoteleiro, 

subsequente aos encargos de limpeza, recepcionista, aplicativo, autônomo, gesseiro, 

vendedor, em loja de roupas e na área da saúde. Constatamos através desse resultado que o 

setor gastronômico é um dos que mais emprega os pedrossegundenses migrantes. (Gráfico 

02) 

Gráfico 02: Setor de trabalho em São Paulo. 

 

Fonte: Própria (2021). 

Com a finalidade de obter um parecer mais exato sobre o objetivo da pesquisa, aos 

37 respondentes residentes no estado de São Paulo foram feitos questionamentos específicos, 

sobre aspectos econômicos e sociais dos migrantes em meio a pandemia de covid-19. 
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No momento da pesquisa, 78,4% dos entrevistados responderam que estão 

empregados, enquanto 21,5% estão desempregados. Conclui-se que, embora a pandemia de 

covid-19 tenha afetado o mercado de trabalho metropolitano, um quantitativo considerável 

de pedrossegundenses que atualmente residem em São Paulo estão empregados. 

Perguntados como se sustentam financeiramente, os respondentes desempregados 

declararam que: “Por enquanto estou com minha família, que ainda trabalha”; “Recebendo 

as parcelas do seguro”; “Seguro desemprego”; “dos direitos recebidos do trabalho que fui 

mandado embora” e “com a força e a fé em Deus!”. 

Algumas respostas obtidas sobre os impactos da pandemia aos migrantes foram: 

“Carga horária, maior risco de vida”; “Continuou o funcionamento, porém mais fraco”; 

“Fechou o meu local de trabalho por falta de recursos para se manter”; “Fechou o meu setor”; 

“Financeiramente” ; “Fui despedida”; “Fui dispensada no início da pandemia”; “No início a 

insegurança grande porque nosso setor foi um dos primeiros a fechar, maioria dos 

funcionários ficaram afastados, teve rodízio no trabalho e depois que acabou ajuda do 

governo dedução de salários.”; “Impactou pelo fato de que estava trabalhando e por conta 

da crise eles acabaram me mandando embora.”; “Infelizmente meu setor foi um dos setores 

mais atingidos, prejudicando, pois, trabalha diretamente com contato com o público.”; “Me 

fez ficar afastado do serviço por estar fechado devido ao lockdown”; “Me impactou somente 

no quesito de estar mais exposta ao vírus”; “Mercado parado, vendas super baixas”; “Muito 

ruim, atualmente estou em casa por motivos de não abrir os restaurantes.” e “Em tudo!” 

Sobre o recebimento de auxílio de políticas públicas durante a pandemia de covid-

19: 56,8% responderam que receberam auxílio, enquanto 43,2% responderam que não 

receberam. 

Assim, de modo a compreender com quais auxílios de políticas públicas os 

respondentes foram beneficiados, foi perguntado quais foram esses benefícios, e as respostas 

concedidas pelos respondentes foram: “Auxilio emergencial”; “Bolsa família em conjunto 

com o auxílio emergencial”; “BEM - Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e 

da Renda”; “saque aniversário”; “70% do salário”; “auxílio do governo e jornada de trabalho 

reduzida” e “suspensão e redução de trabalho”. 

Em referência ao valor médio de ajuda financeira proveniente do poder público, 

foram obtidas as seguintes respostas: 1.200,00 reais; 600,00 reais; 300,00 reais; 1.400,00 
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reais do programa e um combinado com o patrão; 1.300,00 reais; 1.099,00 reais; 800,00 

reais; 1270,00 reais; 487,00 reais.  

Acerca da possibilidade de residir novamente no município piauiense, os dados 

obtidos corroboram para o entendimento de que a migração de retorno é contundente no 

município piauiense, uma vez que, 62,2% dos entrevistados afirmaram que pretendem 

retornar ao município, 27% estão abertos a essa possibilidade, enquanto 10,8% responderam 

que não pretendem retornar ao município piauiense. 

De modo a compreender aspectos mais específicos sobre a migração 

pedrossegundense e os impactos da pandemia de covid-19, foram realizados 

questionamentos especificamente direcionados aos 18 ex-migrantes do estado de São Paulo. 

Acerca da rede de apoio que os migrantes pedrossegundenses tinham no estado de 

São Paulo, como amigos, parentes e familiares que os auxiliassem na região metropolitana, 

94,7% afirmaram que possuíam, enquanto 5,6% não possuíam. 

Sobre os motivos que impulsionaram a volta dos migrantes para Pedro II: 44,6% 

responderam que o motivo foi a família; 11,1% voltaram por vontade própria; 28% por 

motivos de desemprego e paralisação do comércio advindos da pandemia; 5,6% por medo 

das dificuldades do cenário pandêmico; 5,6% devido à paralisação das universidades e 5,6% 

optaram por voltar para cidade natal em busca de sossego.  

Questionados sobre o recebimento de auxílios de políticas públicas ao retornarem 

para Pedro II. 50% dos entrevistados responderam que sim, enquanto 50% não receberam. 

Quais as políticas públicas os respondentes receberam ao retornarem: 50% 

receberam o auxílio emergencial do governo, 40% receberam o bolsa família juntamente 

com o auxílio emergencial e 10% não receberam nenhum tipo de auxílio de políticas 

públicas. 

A respeito do valor médio da ajuda financeira proveniente do poder público, 11,8% 

receberam 300,00 reais; 47,1% 600,00 reais; 11,8% 1.200,00 reais; 5,9% seguro e 23,6% 

afirmaram não terem recebido. 

Quanto a pretensão de retornarem para o estado de São Paulo, 38,9% dos migrantes 

pretendem retornar para metrópole paulista, enquanto os demais estão indecisos ou não 

possuem essa pretensão, grupos que equivalem a 38,9% e 22,2%, respectivamente. 

Interpretando as informações, fica evidente que o município ainda não é atrativo aos 
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migrantes, haja vista que, ao todo, 77,8% pretendem ou estão abertos a possibilidade de 

voltar a São Paulo. 

 

CONCLUSÕES 

A pandemia da Covid-19 trouxe várias consequências para o mundo, afetando 

diretamente os aspectos econômicos, sociais, políticos, culturais, ecológicos e demográficos. 

Em função das medidas sanitárias de distanciamento social e a consequente queda no 

faturamento de várias empresas, verificou-se um retorno desses migrantes à cidade 

piauiense, evidenciando o peso do fator econômico na migração dos pedrossegundenses para 

o estado de São Paulo. Muito embora o município de Pedro II possua potenciais econômicos 

e naturais a serem explorados, o desemprego e o subemprego ainda são causais para que os 

pedrossegundenses fixem moradia na cidade piauiense, motivo de preocupação aos que 

retornaram.  
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RESULTADOS DE UMA INTERVENÇÃO NEUROPSICOPEDAGÓGICA 
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RESUMO 

O desenvolvimento humano é considerado como um processo longo de maturação e 

desenvolvimento que se inicia na fase intrauterina se desdobrando ao longo das etapas de 

vida do sujeito, tendo com indicadores: reflexos, primitivos, movimentos posturais, o 

crescimento biofísico, a maturação neuronal, a construção de habilidades associadas à 

linguagem, comportamento, cognição e socioemocionais (Utley & Astill, 2008). À vista 

disso, este estudo tem por objetivo avaliar os efeitos de uma intervenção ludomotora 

neuropsicopedagógica (ILN) no desenvolvimento cognitivo e acadêmico de escolares. 

Participaram desta pesquisa 102 crianças com idade entre 07 e 08 anos, de ambos os sexos. 

Os protocolos utilizados foram aprovados pelo comitê de ética da UFRJ (parecer no. 

517.483) e realizados no ambiente escolar. Os participantes foram divididos em quatro 

grupos (A1 – 30 crianças sem dificuldades de aprendizagem que não realizaram a ILN; A2 

– 30 crianças sem dificuldades de aprendizagem que realizaram a ILN; B1- 21 crianças com 

dificuldades de aprendizagem que não realizaram a ILN; B2 21 crianças com dificuldades 

de aprendizagem que realizaram a ILN), sendo a ILN realizada em 36 sessões, com 10 

minutos de duração. Para a avaliação dos efeitos da ILN os participantes foram submetidos 

aos seguintes protocolos: a) Teste de Nomeação Automatizada Rápida (RAN); b) Avaliação 

da Compreensão Leitora e c) Avaliação do Rendimento acadêmico escolar. Ambos os grupos 

foram avaliados antes e após a ILN. Nossos resultados mostram que após serem submetidos 

a ILN as crianças do grupo A2 apresentaram uma redução de  10% (p<0,05) no tempo 

médio de nomeação automatizada, quando analisados os resultados das crianças com 

dificuldades de aprendizagem é possível perceber que as crianças do grupo B2, obtiveram 

uma redução de 19% (p<0,01). Em relação a capacidade de compreensão leitora as crianças 

A2 apresentaram um aumento de 09% (p<0,05) e as crianças do grupo B2 um aumento de 

27% (p<0,01) no número de palavras lidas de maneira correta por minuto. Em relação ao 

desempenho acadêmico crianças do grupo A2 apresentarem um aumento de 12% e as 

crianças do grupo B2 um aumento de 38% (p<0,01) no número médio de acertos. 

 

                                                           
1 PPGP-GE – UNICID e LIEENP/Censupeg. profvitorloureiro@gmail.com  
2 Doutor, LIEENP/Censupeg e Neuroeduc/UFRJ fabricio@censupeg.com.br    
3 Doutor, IBCCF e Neuroeduc/UFRJ, asholl@biof.ufrj.br  
4 IBCCF e Neuroeduc/UFRJ alinydscarvalho@gmail.com  
5 LIEENP/Censupeg lubraga@metodologiacoordenandose.com.br 
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Palavras-chave: Intervenção Neuropsicopedagógica. Desenvolvimento Motor.  Dificuldades 

de Aprendizagem. Crianças. 

 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento motor tem por característica o desdobramento de habilidades 

motoras, desde os primeiros anos de vida, seja na realização de competências básicas como 

a locomoção, a manipulação de objetos, o domínio corporal, habilidades fundamentais no 

cotidiano infantil seja também, no desempenho de tarefas familiares, pessoais, assim como 

as escolares. (SANTOS; DANTAS; OLIVEIRA, 2004) 

A infância é uma fase da vida em que o desenvolvimento motor ocorre de forma 

intensa. A aquisição da Coordenação Motora é definida como um conjunto de processos 

associados com a prática e repetição de ações relativamente invariantes, que levam a 

mudanças permanentes na capacidade dos indivíduos se movimentarem (Stein et al., 2017). 

Esses processos envolvem a formação e consolidação de novas memórias, por meio de 

modificações nos padrões de ativação de redes neurais, decorrentes de alterações sinápticas, 

num primeiro momento transitórias que, pela repetição, se tornam permanentes (Toto & 

Limone, 2021).  

Os primeiros anos escolares coincidem com conquistas importantes no 

desenvolvimento neurológico das crianças, como a mielinização gradual das áreas de 

associação; lateralização da percepção espacial, melhoria das funções da formação reticular 

e o funcionamento do hipocampo, e início da fase final de maturação do córtex pré-frontal. 

(Cameron et al., 2016; Hestbaek et al., 2017). 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Na perspectiva neuropsicopedagógica, várias são as explicações para a coocorrência 

do desempenho motor e cognitivo. Em primeiro lugar, as funções motoras e cognitivas são 

acopladas usando as mesmas estruturas cerebrais (Diamond, 2000). Para exemplo, o 

cerebelo está envolvido nas funções motoras e cognitivas e o córtex pré-frontal desempenha 

um papel importante no funcionamento cognitivo, bem como no desempenho motor através 

das fortes conexões neurais entre essas duas áreas encefálicas. Em segundo lugar, tanto o 

desenvolvimento cognitivo e motor, apresentam em sua curva de aquisição de habilidades, 
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o período entre 03 e 08 anos como primordial para uma série de habilidades preditoras 

(Anderson, 2002; Gabbard, 2008; Ahnert et al., 2003). Um último fator que pode ser 

responsável pela coocorrência do desenvolvimento motor e cognitivo é que ambos 

apresentam uma série de processos subjacentes comuns, por exemplo, sequências (Hartman 

et al., 2010), monitoramento e planejamento (Roebers & Kauer, 2009; Sergeant, 2000). 

A estimulação ludomotora é uma forma eficiente para a promoção de memória 

procedural ou de procedimentos, a qual está relacionada, fundamentalmente, ao potencial 

aumento do desempenho capaz de incrementar a precisão dos gestos motores (Soares et al., 

2015). Assim, diferentes abordagens consideram que fatores como tarefa, indivíduo e 

ambiente, interagem para influenciar o ritmo, aquisição e aperfeiçoamento das habilidades 

motoras (Ludyga et al., 2018 ; Van der Fels et al., 2019).  

A partir do comentado este estudo teve por objetivo avaliar os efeitos de uma 

intervenção ludomotora neuropsicopedagógica no desenvolvimento cognitivo e acadêmico 

de escolares. 

 

METODOLOGIA  

Ética na Pesquisa:  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

(2.625.379), sob parecer consubstanciado de nº 517.483; antecedendo o início do estudo, foi 

firmado Convênio de Cooperação Técnico-científica entre a Secretaria Municipal de 

Educação de São Fidélis (SMED) e a Faculdade CENSUPEG, para o desenvolvimento 

mútuo de atividades de pesquisa. 

Universo do Estudo:  

O universo deste estudo inicialmente foi composto por 102 crianças, de ambos os 

com idade compreendida entre 07 e 08 anos, com e sem dificuldades de aprendizagem, 

estudantes da rede municipal de ensino da cidade de São Fidélis/RJ.  

Os critérios de inclusão e exclusão para a seleção das respectivas crianças foram: 

• Apresentar indicativos de desempenho escolar proficiente ou não proficiente, 

comprovado por documentos legais emitidos pela equipe pedagógica da escola que se 

encontravam matriculados;  
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• Terem QI estimado (Escala de Inteligência Wechsler para crianças- WISC-IV) acima 

de 80; 

• Não fazerem uso de medicamentos psicoativos; 

• Não apresentar sintomas expressivos de desatenção, hiperatividade ou impulsividade 

através da avaliação do SNAP-IV, proposto por Mattos e colaboradores (2006); 

• Não apresentar distúrbios visuais, auditivos, cardiopatias, disfunções ortopédicas ou 

distúrbios comportamentais (segundo avaliação médica ao longo do estudo). 

Os participantes restantes foram divididos em quatro grupos da seguinte forma: 

A1 – constituído de 30 crianças sem dificuldades de aprendizagem (SDA) e que não 

realizaram a intervenção ludomotora neuropsicopedagógica (ILN);  

A2 – constituído de 30 crianças SDA e que realizaram a ILN;  

B1 – constituído de 21 crianças com dificuldades de aprendizagem (DA) e que não 

realizaram a ILN;  

B2 – constituído de 21 crianças com dificuldades de aprendizagem (DA) e que 

realizaram a ILN;  

 A divisão dos integrantes dos subgrupos 1 e 2 dos grupos A e B aconteceu de forma 

aleatória e randômica (casual/como um sorteio), sendo utilizado para isso o software 

K_o_n_k_u_r_i_©. 

Procedimentos de Avaliação:   

Para consecução do referido objetivo inicialmente as crianças foram submetidas ao 

Teste de Nomeação Automatizada Rápida (RAN).  O referido teste mede continuamente o 

desempenho na velocidade de nomeação sequencial de estímulos comuns, ou seja, a 

velocidade com que a criança verbaliza sequencialmente uma lista contendo símbolos 

básicos.   No presente estudo, apenas foi utilizado o subteste de cores que é composto pelas 

cores:  verde, vermelho, amarelo, preto,  azul  e  amarelo,  onde  o  avaliado  deverá  nomear  

as cores o mais rápido possível.  A prova só foi aplicada após a orientação e verificação de 

que a criança conhecia todas as cores que seriam aplicadas.  
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 Posteriormente as crianças foram submetidas ao Teste de Avaliação da Compreensão 

Leitora de Textos Expositivos (Saraiva et al,  2006).  Trata-se   de  uma  compilação  de 

textos indicados  para  cada  série  do  Ensino  Fundamental,  para  o  presente  estudo  

levando  em consideração a faixa etário dos participantes e a série dos mesmos  foi utilizado 

o texto “O Bebê Elefante” As crianças foram solicitadas a ler o texto de acordo com as 

instruções dadas pelo  avaliador, as quais permeavam os seguintes  aspectos: manter o texto 

em cima da mesa durante toda a leitura; postura  corporal adequada durante a avaliação; 

iniciar a leitura e ir até o final do  texto  evitando  interrupções,  pois  caso  contrário  a  

mesma  seria  reiniciada.   Nesta análise foi computado o tempo total  da  leitura  sendo  

desprezadas  pausas  decorrentes  de  tosses,  pigarros,  ou  de congestão  nasal  ou  resfriados.  

Os vídeos foram reproduzidos no software  e os trechos  que apresentassem  pausas eram 

excluídos por meio de recursos do referido software. A velocidade foi calculada por palavras 

lidas por minutos. 

 Por fim após 24 horas, as crianças foram submetidas a uma verificação do rendimento 

acadêmico, através de uma avaliação que consistia em 20 questões: 10 de matemática e 10 

de língua portuguesa, escolhidas aleatoriamente por meio de plataforma eletrônica 

“AVALIA” de forma personalizada. A referida avaliação foi realizada com a criança sentada 

confortavelmente e em uma sala devidamente arejada e iluminada.  Antes de iniciar a 

avaliação a equipe de avaliadores informou que o tempo máximo para execução da referida 

avaliação era de cento e vinte minutos.  

 Cabe ressaltar que todos os protocolos de avaliação foram realizadas no ambiente 

escolar dos participantes.  

Procedimentos de Intervenção: A ILN foi expressa pela prática de 24 atividades que 

enfatizam a importância do desenvolvimento motor como um forte aliado no 

desenvolvimento cognitivo de crianças. As atividades da ILN constituem-se por diferentes 

usos de um sistema de códigos para estimulação motora a partir da associação das diferentes 

partes do corpo com imagens e cores.  

 Para a aplicação da ILN utilizou-se de 22 figuras (quadrados, círculos e triângulos), 

variando entre as cores azul, verde, rosa, laranja, lilás, marrom, vermelho e amarelo, 

representam diferentes partes do corpo, segmentado em lados direito e esquerdo, frente e 

costas, conforme proposto por Braga (2016). Portanto a aplicação da ILN foi determinada 
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em 36 sessões, com 10 minutos de duração cada em um ambiente claro e devidamente 

iluminado, na frequência de 3 vezes por semana.  

Análise Estatística:  

A análise dos dados deste estudo foi realizada com base na comparação de resultados 

estatísticos utilizando-se o programa de estatística GraphpadPrism 9.2. Os resultados obtidos 

inicialmente em relação ao RAN, Compreensão leitora e na avaliação do desempenho 

acadêmico foram calculados por meio de estatística descritiva, média e desvio padrão. 

Posteriormente os dados obtidos inicialmente foram testados para a verificação de sua 

normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk, sendo classificados como não paramétricos. Assim, 

utilizou-se, para a comparação entre os grupos experimentais e controles o teste de Mann-

Whitney para duas amostras não pareadas e para a comparação intragrupos em um sentido 

de apenas pré-teste x pós-teste foi utilizado o teste t. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A Tabela 01 mostra que as crianças sem dificuldades de aprendizagem pertencentes 

ao grupo A2 apresentaram uma redução de  10% (p<0,05) no tempo de Nomeação 

automatizada médio da AV2 em relação àquele apresentado na AV1. Ao estabelecermos 

uma comparação entre os grupos foi revelada uma diferença significativa para a comparação 

A2 x A1 de p<0,05, demonstrando o melhor desempenho das crianças que realizaram a ILN 

(grupo A2). 

Tabela 01: Descrição dos resultados das crianças sem dificuldades de aprendizagem no Tempo de nomeação 

automatizada 

AV1 – 1ª  avaliação; AV2- 2ª avaliação; *p< 0,05 para comparação entre AV2 X AV1. 
Fonte: Própria (2022). 

Quando analisados os resultados das crianças com dificuldades de aprendizagem é 

possível perceber que as crianças do grupo B2, obtiveram uma redução de 19% (p<0,01) 

no tempo médio de nomeação automatizada após serem submetidas a ILN. Ao 

estabelecermos uma comparação entre os grupos B2 XB1, foi revelada uma diferença 

Categorias A1 (AV1) A1 (AV2) A2 (AV1) A2 (AV2) 

Mínimo 26,00 25,52 26,54 25,18 

Máximo 33,46 32,55 34,10 30,88 

Média 28,75 28,62 29,62 27,49* 

Desvio Padrão 2,451 2,250 2,023 1,748 
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significativa para a comparação p<0,01, demonstrando o melhor desempenho das crianças 

do grupo B2, o que indica que a melhora no tempo de nomeação automatizada dessas 

crianças não foi por acaso e sim provavelmente em função dos efeitos da ILN.  

Tabela 02 : Descrição dos resultados das crianças com dificuldades de aprendizagem no Tempo de 

nomeação automatizada 

AV1 – 1ª  avaliação; AV2- 2ª avaliação; **p< 0,01 para comparação entre AV2 X AV1. 
Fonte: Própria (2022). 

 

Ao observar a tabela 03 pode-se perceber que as crianças do grupo A2 apresentaram 

um aumento de 09% (p<0,05) no número médio de palavras lidas de maneira correta por 

minuto na AV2 em relação aquele apresentado na AV1.  Ao estabelecermos uma 

comparação entre os grupos é possível perceber que as crianças do grupo A2 na segunda 

avaliação apresentaram um desempenho superior de 08%  em relação as crianças do grupo 

A1, desempenho este que se mostrou significativo, visto que através do teste estatístico 

Mann-Whitney  foi obtido um p<0,05, demonstrando assim uma possível influência positiva 

da ILN na capacidade de compreensão leitora das crianças do grupo A2.  

Tabela 03: Descrição dos resultados em relação a compreensão leitora das crianças sem dificuldades de 

aprendizagem 

AV1 – 1ª  avaliação; AV2- 2ª avaliação; *p< 0,05 para comparação entre AV2 X AV1. 

Fonte: Própria (2022). 

 

Já em relação as crianças com dificuldades de aprendizagem, é possível perceber que 

as crianças do grupo B1 (tabela 04) apresentaram um aumento 07% (p<0,05) no número 

médio de palavras lidas de maneira correta por minutos na AV2 em relação aos obtidos na 

AV1, o que tendência a um efeito positivo das atividades pedagógicas escolares que estes 

foram submetidos durante esse período, visto que não deixaram de frequentar as suas aulas 

em nenhum momento. Quando analisados os resultados das crianças do grupo B2, nota-se 

Categorias   B1 (AV1) B1 (AV2) B2 (AV1) B2 (AV2)  

Mínimo  36,13 36,87 38,50 25,44 

Máximo  52,88 53,13 51,09 49,21 

Média  43,81 43,65 44,61 36,12** 

Desvio Padrão  4,772 4,464 3,764 7,121 

Categorias A1 (AV1) A1 (AV2) A2 (AV1) A2 (AV2) 

Mínimo 54,00 55,00 52,00 61,00 

Máximo 72,00 71,00 71,00 74,00 

Média 62,08 62,38 61,62 66,85* 

Desvio Padrão 6,525 6,318 6,552 4,413 
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um aumento de número médio de palavras lidas de maneira correta por minutos de 27% 

(p<0,01) quando comparados o desempenho obtido na AV2 em relação aos obtidos na AV1, 

evidenciando assim os efeitos positivos da ILN na compreensão leitora dessas crianças. 

Tabela 04: Descrição dos resultados em relação a compreensão leitora das crianças com 

dificuldades de aprendizagem 

AV1 – 1ª  avaliação; AV2- 2ª avaliação; *p< 0,05 para comparação entre AV2 X AV1. 

**p< 0,01 para comparação entre AV2 X AV1. 

Fonte: Própria (2022). 

 

Em relação ao desempenho acadêmico das crianças sem dificuldades de 

aprendizagem (tabela 05), pode se ressaltar que apesar das crianças do grupo A2 

apresentarem um aumento de 12% no número médio de acertos da AV2 em relação ao 

obtido na AV1, este não se mostrou significativo estatisticamente.  

Tabela 05: Descrição dos resultados em relação ao desempenho acadêmico de crianças sem Dificuldades de 

aprendizagem 

AV1 – 1ª  avaliação; AV2- 2ª avaliação; 

Fonte: Própria (2022). 

 

Quando observados os resultados das crianças com dificuldades de aprendizagem  

(tabela 06) pode-se perceber que as crianças do grupo B1 apresentaram um aumento de 

10% no número médio de acertos da AV2 em relação ao obtido na AV1, porém o referido 

aumento não se mostrou significativo estatisticamente. Já em relação aos resultados das 

crianças participantes do grupo B2, pode-se perceber um aumento de 38% (p<0,01) no 

número médio de acertos da AV2 em relação ao obtido na AV1. Ainda ao observar a tabela 

06 é possível perceber que as crianças do grupo B2 apresentaram na segunda avaliação um 

desempenho superior de 17% em relação as crianças do grupo B1, desempenho este que se 

mostrou significativo, visto que através do teste estatístico Mann-Whitney  foi obtido um 

Categorias B1 (AV1) B1 (AV2) B2 (AV1) B2 (AV2) 

Mínimo 33,00 37,00 28,00 35,00 

Máximo 53,00 56,00 52,00 63,00 

Média 45,00 48,22* 38,22 48,67** 

Desvio Padrão 6,205 6,037 8,786 8,775 

Categorias A1 (AV1) A1 (AV2) A2 (AV1) A2 (AV2) 

Mínimo 13,00 14,00 13,00 16,00 

Máximo 18,00 18,00 17,00 18,00 

Média 15,46 16,08 15,00 16,85 

Desvio Padrão 1,450 1,115 1,080 0,8006 
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p<0,01, evidenciando assim a superioridade das crianças que foram submetidas a ILN (B2) 

em relação as crianças do grupo B1. 

Tabela 06: Descrição dos resultados em relação ao desempenho acadêmico de crianças sem 

Dificuldades de aprendizagem 

AV1 – 1ª  avaliação; AV2- 2ª avaliação; **p< 0,01 para comparação entre AV2 X AV1. 
Fonte: Própria (2022). 

 

Nossos resultados são corroborados de maneira consistente com os achados de 

diferentes trabalhos (El-Maksoud et al., 2016; Jahani et al., 2016; Gapin et al.,2011; Ahmed 

& ShahI,2010). Gomez-Pinilla (2011) concluiu, assim como outros autores, que o 

treinamento motor tem um papel importante na plasticidade do SNC, podendo contribuir de 

maneira significativa  para a melhora cognitiva de indivíduos, aumentando o desempenho 

do processamento de dados, aumentando a eficiência dos neurotransmissores, promovendo 

adaptações neurais e a recuperação do desempenho da regulação emocional e das funções 

executivas de forma geral (Norton et al., 2011; Ellemberge & ST-Louis-Deschenes, 2010) 

 Um fator importante a se destacar é que para que se tenha retenção de aprendizagem 

durante a prática de um exercício ou atividade física é primordial respeitar a maturidade 

biológica da criança e evitar sobrecarga nos exercícios (Dobbins et al., 2013), por isso no 

decorrer deste estudo, foi utilizado uma ILN considerando dois núcleos de Funções 

Executivas (inibição, e planejamento), para investigar os efeitos da ILN em melhoras no 

desempenho acad6emico de escolares com dificuldades de aprendizagem.  

 Cabe ressaltar ainda que os resultados obtidos no presente estudo estão de acordo 

com estudos de outros pesquisadores que também mostram uma intervenção motora pode 

provocar uma melhora consideravelmente no desempenho de crianças em tarefas que 

envolvam memória de trabalho e flexibilidade cognitiva. ( Rigoli et al., 2012 ; Ludyga et al., 

2018 ; Van der Fels et al., 2019) 

 

Categorias B1 (AV1) B1 (AV2) B2 (AV1) B2 (AV2) 

Mínimo 
7,000 9,000 7,000 12,00 

Máximo 
12,00 13,00 12,00 15,00 

Média 
10,45 11,55 9,81 13,58** 

Desvio Padrão 
1,695 1,508 1,471 0,9342 
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CONCLUSÕES 

A partir do resultados apresentados pode-se concluir que o desenvolvimento 

cognitivo e o desenvolvimento motor apresentam uma possível interdependência, visto que 

as crianças que foram submetidas a ILN com e sem dificuldades de aprendizagem 

apresentaram um melhor desempenho em tarefas cognitivas quando comparadas com seus 

pares.  

Destaca-se portanto  que o presente  estudo fornece novas evidências sobre a 

interação entre o desenvolvimento motor e a cognição em crianças e como podem interferir 

no seu desempenho acadêmico  No entanto, existem algumas limitações do presente estudo, 

que podem informar rumos futuros nesta linha de pesquisa, como a limitação em relação a 

faixa etária e o fato de não ter sido avaliados se os ganhos obtidos foram mantidos após um 

período de no mínimo 04 meses após  o termino da intervenção proposta no presente estudo. 
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UM DIÁLOGO ENTRE SAÚDE E EDUCAÇÃO: O TRABALHO ESSENCIAL DO 

ENSINO E A SAÚDE MENTAL DOS DOCENTES NA PANDEMIA DA COVID - 

19 

          
Luiany Santos de Assunção1;  

Ana Kely Martins Silva2 

 
 

RESUMO 

No presente artigo discutiremos acerca da saúde mental dos professores frente ao trabalho 

remoto desenvolvido no período de pandemia da covid – 19. Cujo o problema de pesquisa 

é: Quais implicações a pandemia da covid – 19 trouxe a saúde mental dos docentes no 

período de trabalho remoto?. Objetivando analisar produções científicas acerca da saúde 

mental do professor na educação no período de pandemia. Para tanto, utilizamos como 

fundamentação teórica as pesquisas realizadas pela Organização Mundial do Trabalho 

(OMT), Organização Mundial da Saúde (OMS). Trata – se de um artigo que resultou de uma 

pesquisa bibliográfica a partir de produções científicas publicas entre 2021 e 2022. O 

adoecimento mental docente engloba essa discursão, tendo em vista a relevância que o tema 

adquiriu após o início da pandemia. A sistematização das informações produzidas ocorreu 

por meio da construção de tabelas relativas aos artigos abordados. Concluímos após as 

análises feitas nos artigos científicos as que as adaptações, a reinvenção frente aso recurso 

tecnológico e a necessidade de utilização das tecnologias digitais como as possíveis causas 

do adoecimento mental – estresse, ansiedade, depressão - sofridos pelos docentes no período 

de pandemia da covid -19. 

 

Palavras-chave: Saúde mental. Professores. Pandemia da covid – 19. 

 

ABSTRACT  

 

In this article we will discuss about the mental health of teachers in the face of remote work 

developed in the period of the covid-19 pandemic. ?. Aiming to analyze scientific 

productions about the teacher's mental health in education in the pandemic period. To do so, 

we use as theoretical foundation the research carried out by the World Labor Organization 

(WTO), World Health Organization (WHO) and the studies carried out by It is an article that 

resulted from a bibliographic research from public scientific productions between 2021 and 

2022. Teaching mental illness encompasses this discussion, given the relevance that the topic 

has acquired after the beginning of the pandemic. The systematization of the information 

produced took place through the construction of tables relating to the articles covered. We 

                                                           
1 Mestranda em Ensino de Matemática, Universidade do Estado do Pará, luianyassuncao.math@gmail.com 
2 Doutora em Educação, Universidade do Estado do Pará, anakely2@yahoo.com.br 
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conclude after the analyzes carried out in the scientific articles that the adaptations, the 

reinvention of the technological resource and the need to use digital technologies as the 

possible causes of mental illness - stress, anxiety, depression - suffered by teachers in the 

period of the covid pandemic -19. 

 

Keywords: Mental health. teachers. Covid-19 Pandemic. 

 

INTRODUÇÃO 

A saúde sempre é um dos assuntos mais debatidos nos corredores das instituições de 

ensinos públicas e privadas da Educação Básica, quer seja para falar da normalidade do 

funcionamento do organismo humano, nas aulas de ciências, quer seja para discutir assuntos 

da boa disposição física e mental. No decorrer do ano de 2021 a 2022 muito vem sendo 

falado sobre a saúde mental, mas desta vez como foco no docente, em decorrencia do estado 

de calamidade pública que a população terrestre sofreu/sofre com a pandemia da covid -19 

e a necessidade do continuo exercicio da docencia em meio a esse caos sanitário. Fato esre 

que deve ser levado em consideração, pois a saúde mental do profissional da educação deve 

estar em equilibrio de bem – estar, tendo em vista que a sua atenção é necessaria dentro do 

processo de ensino e aprendizagem. Conforme Marcia Agostini (): 

 

Ter saúde e bem-estar no trabalho é necessariamente compreender a noção de 

sujeito e ator de sua vida e de sua vida no trabalho, numa relação social de troca 

com os outros trabalhadores, numa busca constante de conhecimento e de luta 

contra os mecanismos de desvalorização e de precariedade do trabalho, o que 

implica um processo de construção e um avanço das condições de trabalho e da 

qualidade de vida e de saúde dos trabalhadores. 
 

Posto isso surge o problema de pesquisa desse artigo, que é: Quais implicações a 

pandemia da covid – 19 trouxe a saúde mental dos docentes no periodo de trabalho remoto? 

O artigo em questão tem como objetivo geral analisar produções científicas acerca da saúde 

mental do professor na educação no periodo de pandemia, tendo em vista que a saúde metal 

deve estar em harmonia a qual necessita de uma qualidade emocional e cognitiva para 

exercer a sua profissão de ensinar que esta ligada com a educação, verificando assim os 

fatores relevantes que foram e são importantes para o processo de ensino e aprendizagem. 

Para tanto, como forma de alinhar a pesquisa ao objetivo do estudo, delineamos os seguintes 

objetivos especificos: Identificar como aconteceu o trabalho docente na pandemia da covid 

-19; Verificar as implicações que a pandemia da covid – 19 trouxe a saúde mental dos 
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professores. 

A metodologia atribuida para a realização deste artigo foi o levantamento da 

literatura científica, publicada em base de dados de períodicos científicos, no que tante a 

saúdeme mental dos docentes, identificando como o correu a pratica de ensino e 

aprendizagem na pandemia da covid – 19 e as implicações que essa pandemia trouxe a saúde 

desses professores. Diante disso, fez -se necessario uma busca nas bases de dados e livros 

em XXX, a partir de critérios de deleção e exclusão e termos definidos inicialmente, tendo 

como propósito a análise de três artigos que tiveram seus conteúdos analisados.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

           Conforme a definição apresentada pela Organização mundial da saúde (OMS), os 

docentes tiveram sua saúde mental prejudicada, resultando em problemas como ansiedade, 

estresse excessivo e depressão. A ansiedade tem ligação com a nossa percepção de futuro e 

o quanto queremos (ou não) que ele chegue, tem influência de como queremos que chegue 

(falta de paciência). Em determinados casos, a ansiedade pode fazer com que o indivíduo 

tenha ataques de pânico, fazendo que ele sinta dificuldade ou apresente problemas para a 

realização de suas atividades.  

           A ansiedade tem como sintomas físicos: Aumento dos batimentos cardíacos; dor no 

peito; respiração ofegante ou falta de ar; tremores nas mãos, pernas, pálpebras e em outras 

partes do corpo; tensão muscular; perturbações do sono; irritabilidade; suor excessivo e etc. 

Frequente em nossa rotina, o estresse é a resposta que o corpo dá em determinada situação 

de pressão e ameaça, ajudando a lidar com situações de perigo iminente, com a liberação de 

adrenalina e cortisol no sistema nervoso. Para Beck e Alford (2000) a compreensão dos 

distúrbios de ansiedade pela psicologia cognitiva está fundamentada no processamento de 

informações e atribuição de significados, sendo estes os aspectos precursores para o 

entendimento de comportamentos mal adaptativos. 

           No entanto, em excesso e por um período prolongado, está carga de hormônios de 

metabolismo pode gerar complicações emocionais e físicas que diminuem a qualidade de 

vida. Diversas situações podem estimular o estresse, elas são variadas e podem estar ligadas 

à pressão no trabalho, traumas, acúmulo de preocupações, carga excessiva de atividades e 

outros. O estresse faz com ocorra a manifestação de vários problemas, seja ele físico ou até 
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mesmo mental que são eles: Dores (dores de cabeça: dores de estomago ou gastrite; dor no 

peito), problemas cognitivos: dificuldade na memória, dificuldade para se concentrar, 

instabilidade de humor, agitação, incapacidade de relaxar e outros. Para entender este 

processo de adoecimento dos sujeitos, torna-se necessário compreender o conceito de 

transtorno mental, que de acordo com o Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos 

Mentais da Associação Psiquiátrica Americana, entende-se como: 

[...] transtornos mentais são síndromes, padrões comportamentais ou psicológicos 

clinicamente importantes que ocorrem num indivíduo e estão associados a 

sofrimento ou incapacitação, ou com um risco significativamente aumentado de 

sofrimento, morte, dor, deficiência ou perda importante da liberdade (RIBEIRO; 

POÇO, 2007, p. 34) 

           No cenário atual, que está bastante presente, a depressão é uma doença que envolve 

o corpo, altera o humor e os pensamentos. Ela faz com que a pessoa apresente problemas e 

seu cotidiano ao se relacionar com outras pessoas, seja ela conhecida ou desconhecida (do 

meio familiar/profissional). Para pessoas depressivas, parece que tudo perde o sentido e em 

casos mais extremos, resolvem colocar fim em sua própria vida. Pessoas depressivas 

costumam apresentar tristeza profunda; pensamentos negativos; desinteresse, desleixo 

(autoestima); Sintomas físicos: Alteração no sono, alterações do apetite, desconfortos 

abdominais, dores de cabeça e dores musculares. Pode-se afirmar que em razão do cenário 

pandêmico, os docentes desencadearam algum dos problemas citados.  

           O novo método de ensino gerou grandes desafios aos docentes que tiveram que 

encarar a nova proposta de ensino, deixando assim, a sala de aula tradicional (por tempo 

indeterminado) passando a se adaptar ao novo, ao ensino virtual.  Pontos relacionados ao 

estresse de professoras e professores foram o excesso de atividades, a falta de conhecimento 

ao uso de novas tecnologias, a necessidade de aprender rápido novas metodologias e a 

insegurança sobre o futuro por conta do caos que pandemia gerou.  

           Nesse ínterim, o ensino remoto aumentou a carga de trabalho dessa classe 

profissional, a sobrecarga era gerada pela cobrança de pais, gestores e por ter que lidar com 

uma doença que resultou em inúmeras perdas. Tendo em vista que, os docentes sofrem com 

os problemas emocionais psíquicos, ocasionado por situações traumáticas que resultam em 

danos que comprometem a emoção, atenção, memória e outros. No caso dos professores o 

processo de adoecimento psíquico já era conhecido (Organização Internacional do Trabalho, 

1984). Isso pode ser constatado, na medida em que, segundo dados do Departamento de 
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Perícias Médicas do Estado de São Paulo, no ano de 2018 ocorreram 53.162 afastamentos 

de professores da rede pública estadual devido à transtornos mentais e comportamentais. 

Esse número equivale a mais de 40% das licenças emitidas naquele ano, sendo a principal 

causa da ausência do professor no exercício de sua função (GIAMMEI; POLLO, 2019). 

 

METODOLOGIA  

Nesta pesquisa utilizaremos um estudo de revisão integrativa de literatura, que visa 

determinar o conhecimento atual acerca do tema específico de modo a identificar, analisar e 

sintetizar os resultados de estudos independentes sobre a saúde mental dos docentes e seu 

trabalho na pandemia da covid - 19, cuja estruturação da base teórica foi realizada a partir 

da pesquisa e análise de artigos científicos contemporâneos.  

Primordialmente, foram feitas as formulações da questão de estudo. Posteriormente 

a etapa de seleção da amostra, que são estabelecidos os critérios de inclusão e seleção dos 

trabalhos científicos. O próximo passo é definição das características da pesquisa original 

que serão utilizadas. Por fim, analisaremos segundo os critérios já estabelecidos, 

interpretaremos os resultados e apresentaremos a revisão. 

Utilizamos como critérios para a seleção da amostra os artigos científicos publicados 

em periódicos nacionais do ano de 2020 a março de 2022, que abordam a relação da saúde 

mental com a prática docente, considerando a área de interesse da educação. Tendo em vista 

a leitura do título e do resumo, obteve um olhar geral do trabalho, podendo identificar a sua 

relevância para o alcance dos objetivos da pesquisa. Após isso, foi realizada a seleção dos 

artigos, a qual descartamos os que não faziam parte da busca bibliografia ou não 

apresentavam resultados compatíveis com os objetivos estipulados. 

Na organização e análise de dados, utilizamos tabelas para a coleta de dados de cada 

artigo selecionado, a qual permitiu visualizar informações como título, autores, ano de 

publicação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Ao iniciarmos as buscas, foram encontrados 20 artigos na biblioteca eletrônica 

SciELO, para os descritores ‘’ saúde mental’’, ‘’professores’’, ‘’pandemia ‘’ os quais foram 

combinados alternadamente ‘’ saúde mental e professores’’ e ‘’ professores e pandemia’’. 
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Como critério excludente, a falta de compatibilidade com o tema tratado com o objetivo da 

referida pesquisa, onde 3 foram selecionados para a completa leitura. 

Os resultados serão apresentados em tabelas distintas. Primeiramente, será descritas 

as informações acerca título do artigo, os seus autores e o ano de publicação, na primeira 

tabela. No que se refere a análise dos aspectos metodológicos dos artigos, verificou – se 

primordialmente, se os trabalhos continham os seus objetivos e a metodologia, pois esses 

elementos que limitam a coleta e análise de dados. Em diante, serão apresentados a tabela 1 

e a tabela 2. 

A tabela 1 demonstra o título, onde explicitamente aparecem os temas ‘’saúde 

mental’’, ‘’professores’’ e ‘’pandemia’’. Além disso temos os seus autores e o ano de sua 

publicação, que varia entre 2021 e 2022 – anos que ocorreram a pandemia da covid – 19. 

Tabela 1: Artigos analisados 

TÍTULO AUTORES ANO DE PUBLICAÇÃO 

DOCÊNCIA NA 

PANDEMIA: SAÚDE 

MENTAL E PERCEPÇÕES 

SOBRE O TRABALHO ON-

LINE 

SOUZA, Jackeline Maria. 

DELL’AGLI, Betânia Alves 

Veiga. 

COSTA, Rodney Querino 

Ferreira da. 

CAETANO, Luciana Maria. 

2021 

PANDEMIA DA COVID – 

19, SAÚDE MENTAL, 

APOIO SOCIAL E 

SENTIDO DE VIDA EM 

PROFESSORES 

SANTOS, Karine David 

Andrade. 

CALDAS, Calila Mireia 

Pereira. 

SILVA, Joilson Pereira da 

2022 

ADOECIMENTO 

MENTAL DOCENTE EM 

TEMPOS DE PANDEMIA 

OLIVEIRA, Erik Cunha de. 

SANTOS, Vera Maria dos. 

2021 

Fonte: Autoras (2022) 

 

Na tabela 2 tratamos dos objetivos de cada artigo que analisamos nessa pesquisa. Os 

objetivos nos ajudaram a definir a leitura completa de um artigo que trata sobre o tema 
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pesquisado. Objetivos como compreender, investigar e discutir acerca da saúde mental dos 

docentes no período de pandemia vivenciados por todos os professores atuantes nesse 

cenário educacional. 

Tabela 2: Objetivos das produções científicas analisadas. 

TÍTULO OBJETIVOS 

DOCÊNCIA NA PANDEMIA: 

SAÚDE MENTAL E PERCEPÇÕES 

SOBRE O TRABALHO ON-LINE 

Compreender como os professores têm vivenciado 

sua atividade profissional em tempos de pandemia e 

se essa experiência tem repercutido em sua saúde 

mental. 

PANDEMIA DA COVID – 19, 

SAÚDE MENTAL, APOIO 

SOCIAL E SENTIDO VIDA EM 

PROFESSORES. 

Investigar a percepção dos educadores sobre as 

implicações da pandemia na saúde mental atrelado 

ao trabalho, o sentido de vida e apoio social. 

ADOECIMENTO MENTAL 

DOCENTE EM TEMPOS DE 

PANDEMIA 

Discutir as possíveis causas de adoecimento mental  

Nos docentes em tempos de pandemia causada pelo 

coronavírus. 

 

Fonte: Autoras (2022) 

A leitura criteriosa nos artigos científicos selecionados permitiu uma análise do 

conteúdo abordado, identificando categorias que contribuem para o entendimento de como 

a pandemia da covid – 19 repercutiu na saúde mental dos professores no trabalho remeto. 

O primeiro artigo analisado foi ‘’Docência na pandemia: saúde mental e percepções 

sobre o trabalho online’’ que trata da pandemia para além dos malefícios causados na 

economia brasileira e mundial, trata também dos impactos sofridos por inúmeras pessoas 

com o aumento nas doenças mentais – transtornos ansiosos e depressivos. O artigo trata, em 

conformidade com a Organizações Internacional do trabalho (1984) a qual considera a 

profissão docente como a uma profissão de risco, no que tange o adoecimento, diante da 

necessidade constante de adaptação na relação com pessoas. Ou seja, desde sempre a 

profissão docente é vista como uma profissão que é acometida de doenças mentais 

frequentemente. Com o impacto da pandemia da covid – 19 que reestruturou o modo de vida 

da população, as reações mais comuns nesse período, conforme (SILVA; SANTOS; 
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SOARES, 2020), foram o medo, a angústia, a solidão, a tristeza e a insônia, e tendo como 

destaque a ansiedade e o estressa, na vertente das doenças mentais. 

Diante das mudanças ocorridas na educação escolar no Brasil e no mundo, os 

professores tiveram de adaptar – se a nova realidade do ensino remoto. Segundo 

(CASTAMAN; RODRIGUES, 2020), os profissionais da educação necessitaram mediante 

esse estado de urgência ‘’ reaprender’’ formas de acesso aos educandos, disponibilizar 

atividade e fazer o acompanhamento de cada discente. 

A pesquisa deu – se em um caráter quantitativo, com 733 professores, onde 

responderam questões acerca da pandemia, como por exemplo: a opinião sobre a pandemia, 

a adesão ao isolamento social e o quanto a pandemia afetou na renda do professor. O segundo 

bloco de questões tratava: opinião sobre as proposta de aula online do MEC, o nível de 

conforto em relação à realização das aulas online, tipos de dificuldades vivencias para a 

realização das aulas online, e avaliação sobre a quantidade de tempo de trabalho dispendido 

na docência online em comparação ao presencial. 

Além disso, os autores utilizaram a ‘’Depression, Anxiety and stress scale’’ (DASS) 

que é uma escala que busca medir e diferencias os sintomas de estresse, ansiedade e 

depressão. Onde 65% dos docentes afirmaram- se contrários ao modelo de ensino adotado 

pelo MEC, o modelo de trabalho remoto, tal que 51% relataram dificuldades no início do 

processo, de modo que 53% tinham dificuldades de pensar em uma didática adequada para 

esse tipo de trabalho. Segundo os autores, essas dificuldades estiveram associadas ao 

aumento de depressão, ansiedade e estresse, pois obteve uma demanda de mais horas de 

trabalho, o que foi relatado por 86% dos profissionais. Além da dificuldade de ficar a vontade 

na frente das câmeras, dificuldades de conhecer sobre programas, dificuldade de relação com 

pais e responsáveis e dificuldade no manuseio. 

O segundo artigo científico a ser analisado foi ‘’ Adoecimento mental docente em 

tempos de pandemia’’ trata acerca do decreto federal no que tange a mudança das aulas 

presencias para o trabalho remoto, que segundo Pachiega e Milani (2020) designaram na 

carreira docente novas tarefas educacionais que vem sobrecarregando esses profissionais, 

principalmente os que não tinham acesso a internet ou a recursos tecnológicos. Em 

conformidade com os autores, a mudança do ensino presencial para o remoto, num contexto 

de medo e preocupação devido ao estado de calamidade pública devido a covid – 19, trouxe 
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uma serie de novos desafios aos professores. Diante das diversas situações e pressões 

sofridas por esses docentes frente as instituições de ensino, no que se refere ao uso das 

tecnologias digitais, o que reverbera no adoecimento mental. 

Tal artigo discutirá dois pontos importantes, o primeiro: adoecimento mental docente 

e pandemia, o segundo, a discursão das possíveis causas do adoecimento mental nos 

docentes.  De acordo com Diehl e Marin (2016) e Tostes (2018), antes mesmo da pandemia, 

os professores já apresentavam dados preocupantes acerca do adoecimento mental, em 

decorrência de diversos fatores, tais como – como a fragilidade nos vínculos empregatícios. 

Com a adição da pandemia, esse adoecimento vem se agravando, gerando impactos 

significativos na saúde mental do professor. Segundo Brooks (2020) e Carvalho (2020) nas 

suas pesquisas acerca dos impactos psicológicos ocasionados pela covid – 19, se sobressaem 

o adoecimento mental, como – dores de cabeça, alteração no sono, depressão, agressividades 

e limites na concentração. 

O último artigo analisado foi ‘’ Pandemia da covid – 19, saúde mental, apoio social 

e sentido de vida em professores que trata das reais condições docentes de acesso aos 

recursos e habilidades para o uso do ambiente do home office, que ocorreu com 23 

professores que responderam um questionário e uma entrevista semiestruturada efetuados 

por meio de plataformas digitais. 

Segundo os autores, a partir das análises feitas, a pandemia, distanciamento social e 

adaptação da forma de trabalho possibilitaram a ocorrência ou o agravamento de problemas 

de saúde mental. O modo de produção capitalista também contribuiu pela necessidade de 

trabalho docente, a intensa jornadas de trabalho resultaram na percepção de desgaste por 

parte desses profissionais. 

 

CONCLUSÕES 

No presente artigo, analisamos as possíveis causas do adoecimento mental sofridos 

por docentes no período de pandemia da covid – 19. Em resumo, percebe – se que após o 

início do trabalho remoto desenvolvido pelos profissionais da educação utilizando recursos 

tecnológicos e a busca na reinvenção e na adaptação as mudanças bruscas do ensino 

presencial para o ensino remoto, acarretou nesses docentes diversos pontos frágeis na saúde 

mental, tais como estresse, ansiedade e depressão. 
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Por conseguinte, discutir as causas do adoecimento mental dos professores no 

período de calamidade sanitária, implica dizer que essa vivência social interfere bruscamente 

na labuta. Desse modo, faz -se necessário a discursão necessária e estudos mais profundos 

acerca do tema abordado. 
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UM RELATO SOBRE A ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ESCOLA NA EMEF 

PROFESSORA GENY FARAH SALLES-SP 

 
Djalma dos Santos Machado 1 

                                                                                                    Ricardo Alexandre Marangoni 2 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente texto busca contextualizar os leitores sobre uma experiência vivenciada em 

uma escola de ensino público que atende os anos iniciais (1º ao 5  ano), da cidade de Caçapava, 

no Estado de São Paulo, acerca da experiência e resultados da  gestão democrática e dos órgãos 

colegiados. 

A escola é um espaço  de extrema relevância principalmente quando se refere: 

participação, políticas educacionais e no quesito educação acontece nos diferentes espaços da 

sociedade (GOHN,2001a), e destacamos o envolvimento de conhecimentos, informações, 

valores, crenças, ciência, arte, tecnologia, filosofia, direito, costumes, tudo enfim que o homem produz 

em sua transcendência da natureza (PARO,2008). 

Visando à maior participação da comunidade escolar podem ser percebidas por meio 

dos mecanismos coletivos de participação (conselho de escola, associação de pais e mestres, 

grêmio estudantil, conselho de classe); da eleição dos dirigentes escolares e outras atividades 

escolares. Desses mecanismos, interessa-nos discutir a atuação do conselho de escola e 

examinar em que medida corrobora com a democratização da gestão escolar. A gestão 

democrática encontra respaldo na legislação educacional (LDBEN, 1996 e outras), porém, 

existem estudos (MARANGONI, 2018; PARO, 2002; SOUZA, 2009 e outros) que indicam o 

quão difícil tem sido a sua efetivação. O conselho escolar é um órgão colegiado composto por 

representantes de todos os segmentos da comunidade escolar e constitui-se num espaço de 

discussão de caráter consultivo e/ou deliberativo.O relato dessa experiência foi implementada 

com vista na gestão participativa e democrática no que rege a nossa constituição federal.Neste 

sentido,consideramos as vozes de toda comunidade educativa e dos educandos.Sendo assim o 

relato  se dará  por meio  de duas vertentes :como é feita a eleição dos conselheiros e sua 

participação ao longo do ano letivo. 

 

                                                           
1 PPGP-GE – UNICID. machadodjalma85@yahoo.com 
2 PPGP-GE – UNICID. ramarangoni@hotmail.com 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

No início de cada ano letivo, a eleição para o quadro de conselheiros se dá, na maioria 

das vezes em reuniões de pais, sem a discussão das propostas de candidatos ao cargo de 

conselheiros de escola. Isso não significa, necessariamente, que eles não tenham propostas, mas 

que elas não são consideradas como critério importante para representatividade por quem detém 

mais informações na escola, como professores e direção. 

A escolha dos membros da comunidade educativa, como os familiares, ocorre 

primeiramente quando o diretor indaga quem quer ser candidato ao cargo de conselheiro e na 

sequência registramos em documentos oficiais todos os dados pessoais para realizar a eleição. 

 

                               Figura 01: Participação dos pais para compor cargo de conselheiro. 

 

 Fonte: Própria (2022). 

 

Também a realização de assembleias, como consta nos documentos oficiais, como 

Regimentos da escola e Estatutos, que criam formas de garantir a participação do maior número 

possível de familiares para eleger seus representantes. A assembleia, por exemplo, como 

mecanismos da participação direta é pré condição para a participação pela representatividade. 

O Conselho de Escola é composto por representação: com a participação de docentes, 

especialistas de educação, funcionários, pais de alunos e alunos, apresentando a seguinte 

proporção: 40% de docentes; 5% de especialistas de educação (exceto o diretor da escola); 5% 

de funcionários; 25% de pais de alunos; 25% de alunos. Segundo a legislação do Estado de São 
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Paulo, o Conselho tem em sua composição de 20 (vinte) a, no máximo, 40 (quarenta) membros, 

representados pelos segmentos das comunidades escolar e local. Os componentes do Conselho 

de Escola serão escolhidos entre seus pares, mediante processo eletivo. Os membros do 

Conselho de Escola não poderão acumular votos, não sendo também permitidos votos por 

procuração. Cada segmento representado no Conselho de Escola elegerá também 2 (dois) 

suplentes, que substituirão os membros efetivos em suas ausências e impedimentos. Os 

representantes dos alunos terão sempre direito a voz e voto, salvo nos assuntos que, por força 

legal, sejam restritos aos que estiverem no gozo da capacidade civil.  

 

                   Figura 02: Urnas confeccionadas para votação do Conselho de Escola. 

 

Fonte: Própria (2022). 

 

As reuniões do conselho de escola podem ocorrer, ordinariamente, duas vezes por 

semestre e, extraordinariamente, por convocação do diretor da escola ou por proposta de, no 

mínimo, um terço de seus membros. 

 

Quadro 01:Reuniões de Conselho de Escola de acordo com o Calendário Escolar. 

 

Reuniões Ordinariamente Reuniões Extraordinariamente 

11/02/2022  Acontece quando o diretor convoca para: 

deliberar, consultar, fiscalizar e mobilizar.                           08/06/2022 

16/08/2022 

25/10/2022 
Fonte: Própria (2022) 
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CONCLUSÕES 

 

  A experiência de envolver em processo eletivo como assembleia ganha destaque, uma 

vez que os candidatos a conselheiros sejam adultos, sejam crianças, envolvem-se no processo, 

movidos pela vontade de participar e sendo assim esse espaço de participação aprende a 

construir um percurso para o exercício da democracia. 

           Ressalto que os conselheiros no processo educativo de seus filhos, como cidadãos e 

membros da comunidade educativa, devem exercer um importante papel nas definições dos 

rumos da escola, e sua própria formação é colocada em xeque diante daquela proporcionada e 

esperada pela escola. No entanto, sua formação pode trazer concepções e experiências que 

podem conter importantes contribuições. 

        Por fim, esse relato visa a contribuir no que diz respeito aos órgãos colegiados e debates 

de políticas públicas, sendo inúmeras atribuições do Conselho de Escola que propicia o 

exercício de voz e da escuta. 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

BRASIL. Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional. Brasília, 1996. 
 

GOHN, M.G. A força da periferia: a luta das mulheres por creches em São 
Paulo.Petropolis:Vozes,1985. 
 
MARANGONI, R. A. Gestores escolares: representações e práticas. Curitiba: CRV, 
2017. 
 
PARO, V.H. A educação, a política e a administração: reflexões sobre a prática do 
diretor de escola. Educação e Pesquisa. São Paulo, v.36, n.3, p.763-778, 
set./dez.2010a. 
 
SILVA, G.R.O Conselho de escola em ação.2005.107 f. Dissertação (Mestrado)-
Universidade Federal de São Carlos, São Carlos,2005. 
 
SOUZA, A. R. de. Os caminhos da produção científica sobre gestão escolar no Brasil. 
Revista Brasileira de Política e Administração da Educação, Brasília, DF, v. 22, n. 1, 
p.13-39, jan./jun. 2006. 
 
SOUZA, A. R. de. A natureza política da gestão escolar e as disputas pelo poder na 
escola. Revista Brasileira de Educação, v. 17, n. 49, jan./abr. 2012. 

856



 
 

  [1]      

DESAFIOS DA CONSTRUÇÃO COLETIVA DE DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 

PARA O TRABALHO REMOTO EMERGENCIAL NO IFRN 

DURANTE A PANDEMIA  

          
SILVA, Amélia Cristina Reis1 

BARROS, Rejane Bezerra2 

FONSECA, Amilde Martins3 

DINIZ, Ana Lúcia Pascoal4 

 

INTRODUÇÃO 

No primeiro trimestre do ano de 2020, o novo Coronavírus (SARS-CoV-2) apresentou 

um elevado grau de transmissibilidade e provocou uma doença nomeada, pela comunidade 

científica, de COVID-19. Os primeiros casos de infecções e mortes surgiram na China e a 

infecção se espalhou rapidamente por todo o mundo. Iniciou-se, então, um grande movimento 

internacional frente ao desconhecido em busca de tratamento para a doença e do combate ao 

vírus, por meio de iniciativas de cientistas de diversas universidades, centros de pesquisa e 

laboratórios para criação e testagem de vacinas.  

A Organização Mundial de Saúde - OMS, ao fazer o alerta de que se tratava de uma 

pandemia, orientou aos países ao redor do mundo acerca do planejamento de ações necessárias 

para o combate e prevenção da infecção pelo novo coronavírus, dentre elas, o isolamento social, 

os cuidados com a higienização das mãos e o uso de máscaras. Sem nenhum planejamento, as 

instituições foram obrigadas a fechar as suas portas e as pessoas a se isolarem em casa.  

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência com a construção de diretrizes 

institucionais para as atividades acadêmicas remotas no Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, por ocasião da situação crítica de infecção 

humana pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) ou, simplesmente, pandemia COVID-19. O 

IFRN contava nesse momento com 36.012 (trinta e seis mil e doze) estudantes matriculados 

nas diferentes ofertas de cursos de formação inicial e continuada -FIC,  técnicos, superiores de 

licenciatura, de tecnologia, de engenharia e de pós graduação lato e stricto sensu, distribuídos 

entre os vinte e dois campi. 

                                                           
1Pedagoga, Instituto Federal de Educação, CIência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, amelia.reis@ifrn.edu.br 
2Pedagoga, Instituto Federal de Educação, CIência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 

rejane.barros@ifrn.edu.br 
3Pedagoga, Instituto Federal de Educação, CIência e Tecnologia do Rio Grande do Norte,  

amilde.fonseca@ifrn.edu.br  
4Pedagoga, Instituto Federal de Educação, CIência e Tecnologia do Rio Grande do Norte,  ana.diniz@ifrn.edu.br 
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Este relato faz referência ao período compreendido entre março de 2020 a abril de 2022, 

da suspensão do calendário letivo à volta a 100% da presencialidade. Em 17 de março, foi 

publicada a Portaria nº 501/2020-RE/IFRN, que dispunha sobre a suspensão das atividades 

acadêmicas e administrativas presenciais em todas as unidades administrativas do IFRN, por 

tempo indeterminado, objetivando conter a propagação do contágio pelo vírus e preservar a 

saúde, tanto da comunidade acadêmica quanto de seus respectivos familiares. Já no dia seguinte, 

foi composto o Comitê de enfrentamento à COVID 19 para subsidiar os gestores da Instituição 

quanto à tomada de decisões sobre o quadro pandêmico no Estado do Rio Grande do Norte. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Em observância às condições sanitárias apresentadas pela OMS e em consonância com 

as orientações do Ministério da Saúde do Brasil, da Secretaria de Saúde Pública do Estado do 

RN, das secretarias de saúde de cada município sede dos campi do IFRN e do Comitê Local de 

Enfrentamento à COVID-19, mostrou-se necessária a elaboração de diretrizes que pudessem 

orientar a retomada das atividades acadêmicas para serem realizadas por meio do ensino remoto 

emergencial. Serviram de base para a construção das diretrizes, além dos documentos 

institucionais vigentes que regulamentam as ações pedagógicas e administrativas do Instituto, 

como o Projeto Político-Pedagógico-PPP/Documento-Base, a Organização Didática e os 

Projetos Pedagógicos de Curso-PPC, as regulamentações nacionais estabelecidas no decorrer 

da pandemia, em especial, os pareceres emitidos pelo Conselho Nacional de Educação-CNE.  

Considerando a suspensão das atividades presenciais, o Parecer nº 5/2020-CNE/CP 

traçou recomendações para o enfrentamento da realidade social instaurada, tais como: 

dificuldades de reposição de forma presencial da integralidade das aulas, retrocessos no 

processo educacional e da aprendizagem dos estudantes, danos estruturais e sociais para 

estudantes e famílias de baixa renda e possível abandono e aumento da evasão escolar. 

Com o agravamento e a intensificação do tempo de duração da pandemia e o 

consequente retardo do retorno à presencialidade, o IFRN instituiu, em agosto de 2020, uma 

comissão para a elaboração de diretrizes orientadoras para o ensino remoto emergencial, de 

maneira que as atividades acadêmicas e administrativas pudessem retornar no formato não 

presencial, em atendimento às recomendações de segurança sanitária oriundas dos órgãos 

competentes. Essa comissão foi composta por representantes de servidores docentes e técnicos 

administrativos, incluindo gestores, representação sindical - Sindicato Nacional dos Servidores 

da Educação Básica, Profissional e Tecnológica-SINASEFE (seção Natal e Mossoró) - 
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representação estudantil e representantes-membro do Comitê Local de Enfrentamento à 

COVID-19. 

A metodologia adotada para a sistematização dos trabalhos dessa Comissão foi 

desenvolvida por meio de reuniões semanais, no formato virtual, utilizando-se a plataforma 

Teams. Esse processo de construção resultou em documentos  norteadores, a saber: Orientação 

Normativa nº 04/2020; Orientação Normativa nº 01/2021; Resolução 47/2021 - 

CONSUP/IFRN; Resolução 48/2021 - CONSUP/IFRN; e Resolução 73/2021 - 

CONSUP/IFRN. Esse formato de elaboração de diretrizes tomou como fundamento o 

compromisso institucional consolidado historicamente, com base nos pressupostos e princípios 

da gestão democrática, que consolida o engajamento dos  servidores e a tradição de construção 

coletiva do IFRN. Os procedimentos envolveram divisão de grupos de trabalho, em 

subcomissões, reuniões ampliadas, de maneira que cada uma sistematizou discussões acerca de 

temas específicos para compor as minutas dos documentos construídos. As duas orientações 

normativas foram publicadas pela Pró-Reitoria de Ensino-PROEN/IFRN. Já as duas resoluções 

foram submetidas à discussão no âmbito de setores, espaços e coletivos que integram a 

comunidade acadêmica (diretorias acadêmicas/de ensino, Comitê de Ensino-COEN, Equipe 

Técnico-Pedagógica/ETEP, setores de Psicologia e Assistência Social, dentre outros) e 

posterior apreciação, aprovação e homologação junto aos colegiados.  

Com a oficialização e a vigência dos documentos de Diretrizes Pedagógicas, o Ensino 

Remoto Emergencial no IFRN teve como marco inicial o mês de setembro de 2020, com o 

efetivo desenvolvimento de atividades acadêmicas não presenciais, no decorrer da pandemia. 

Na continuidade do processo, a Comissão prosseguiu em diálogo constante com o Comitê Local 

de Enfrentamento à COVID-19 e em articulação com outros grupos atuantes, na intenção de 

acompanhar e avaliar a adequação das diretrizes construídas, observando a compatibilidade 

entre os dispositivos traçados e a situação real da pandemia no Estado. Esse movimento se 

desdobrou em atualizações para atender às mudanças necessárias às novas demandas que foram 

surgindo.      

Com a melhoria das condições sanitárias e em diálogo com a comunidade e discussões 

sistematizadas por comissão designada para conduzir o processo, a instituição foi avançando as 

fases indicadoras de retorno à presencialidade e instituindo o ensino misto provisório. O retorno 

total das atividades acadêmicas à presencialidade ocorreu no semestre letivo de 2022.1. 

CONCLUSÕES 
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O processo de elaboração das diretrizes foi desafiador e a implementação das atividades 

acadêmicas no formato de ensino remoto emergencial necessitou de todo zelo e persistência de 

todos os corpos que compõem a Instituição. Alguns estudantes não dispunham de meios 

necessários para acompanharem as atividades e se fez necessária a intervenção do IFRN, através 

da Diretoria de Gestão de Atividades Estudantis - DIGAE. Alguns estudantes em condição de 

vulnerabilidade socioeconômica foram contemplados com recursos do auxílio emergencial de 

inclusão digital para compra de equipamentos eletrônicos e outros com o Projeto Alunos 

Conectados.  

De todo o processo, ficam muitos ensinamentos: do desafio de uma nova realidade 

imposta pelo desconhecido; a marca histórica na vida de tantas famílias pela perda de parentes 

e amigos no mundo todo e, em particular, no Brasil, que chegou a ultrapassar o número de 

662.000 óbitos; o aprendizado no contexto educacional a partir da experiência e utilização de 

alternativas metodológicas e utilização de plataformas digitais, e a evidência dos problemas 

sociais e as dificuldades vivenciadas pelos estudantes que não que não tinham acesso à 

equipamentos e à internet para acompanharem as atividades acadêmicas nesse novo formato, 

mesmo com o esforço institucional da busca ativa e da concessão de benefícios. Mesmo diante 

de tanto sofrimento, aprendamos a lição do grande mestre Paulo Freire: é preciso esperançar. 
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OS DESAFIOS ENFRENTADOS NA GESTÃO DE UMA ESCOLA ESTADUAL 

PAULISTA NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO 2022 

 
Cidinéia da Costa Luvison1 

Rosangela Eliana Bertoldo Frare2 

 

INTRODUÇÃO 

Atuamos na gestão – direção e vice-direção – de uma escola da rede pública de ensino 

do estado de São Paulo, atualmente com 662 alunos matriculados nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio. Trata-se da única escola estadual do município, que se localiza 

no interior e possui cerca de 14 mil habitantes.  

Desde que iniciamos juntas essa caminhada em 2018, estamos enfrentando muitos 

desafios, dentre os quais destacamos aqui os que enfrentamos no primeiro quadrimestre do ano 

de 2022. Refere-se a um momento de mudanças no âmbito educacional, em que, 

concomitantemente à retomada das aulas com a totalidade de alunos e professores 

presencialmente após praticamente dois anos de afastamento devido à pandemia de Covid-19, 

emergem e implantam-se novas políticas públicas. Tal cenário provoca algumas transformações 

no trabalho desenvolvido na escola e anuncia outras. Consequentemente, isso vem afetando 

toda a comunidade escolar – os funcionários, os professsores, os alunos e os seus responsáveis 

– e, sobretudo, a equipe gestora.  

Desse modo, o objetivo é apresentar e discutir sobre os desafios enfrentados pela gestão 

desta escola estadual paulista, diante do referido contexto. 

 

RELATANDO A EXPERIÊNCIA 

 

Na rede de ensino estadual paulista, de março de 2020 a dezembro de 2021, a pandemia 

da Covid-19 forçou as escolas a transitarem entre diferentes momentos: aulas remotas; ensino 

híbrido com oferecimento de aulas online e de aulas presenciais não obrigatórias com 

revezamento de alunos e professores; e aulas presenciais obrigatórias com possibilidade de 

alunos com comorbidades comprovadas continuarem remotamente. Esse cenário provocou uma 

mudança brusca na rotina dos professores, dos alunos, das famílias, das escolas. Muitos 

professores sentiram-se perdidos, cansados, sobrecarregados. Muitos alunos perderam o 
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vínculo com a escola e deixaram de ver sentido nela. Muitas famílias viram-se diante da 

necessidade de ter os filhos trabalhando para ajudar no sustento e, outras, por diversos motivos, 

não conseguiram possibilitar que continuassem participando do processo de ensino e 

aprendizagem. Enquanto isso, a escola manteve-se, em boa parte desse período, apenas sendo 

um prédio sem vida. 

Embora os alunos já fossem obrigados a frequentar as aulas presencialmente a partir de 

novembro de 2021 salvo algumas exceções, havia certa flexibilidade e tratava-se de um curto 

período de tempo. Logo, nem todos retornaram às atividades escolares presenciais. A escola 

voltou a ser o mesmo prédio repleto de vida somente quando iniciou o ano letivo de 2022. 

Juntamente com o retorno da vitalidade da escola, vieram as implicações de dois anos de 

afastamento social durante a pandemia da Covid-19.  

Os alunos se veem, então, diante do desafio de (re)aprender a lidar com a rotina 

presencial da escola. A questão socioemocional e as relações de convivência tornam-se 

problemáticas a serem enfrentadas pela unidade escolar, intensificando a necessidade de lidar 

com problemas emocionais e de mediar conflitos. Além disso, surgem as dificuldades de 

aprendizagem, sobrecarregando o desenvolvimento do trabalho dos docentes, que se veem 

diante do dilema de dar conta dos conteúdos previstos no currículo estadual para a série/ano 

que os alunos estão cursando e recuperar as habilidades previstas para os anos anteriores. 

Simultaneamente, no âmbito das políticas públicas, houve a implantação da nova 

organização do Ensino Médio para as turmas de 2ª série, prevista na Resolução SEDUC 69, de 

11 de agosto de 2021 (SÃO PAULO, 2021), que inclui os itinerários formativos e a expansão 

de carga horária. Por ser algo novo, faltam professores para ministrar essas aulas, bem como, 

requer da instituição um caminho de adaptação. Ao mesmo tempo, a escola inicia um processo 

de não recebimento de novas turmas dos anos finais do Ensino Fundamental, ficando a cargo 

da educação municipal, e caminha para a adesão ao Programa de Ensino Integral (PEI), cujos 

fatos preocupam os professores com relação à diminuição das aulas para composição de suas 

jornadas de trabalho e a imprevisibilidade sobre a permanência na escola e a manutenção dos 

acúmulos de cargo.  Como se não bastasse, a publicação da nova carreira docente pela Lei 

Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022 (SÃO PAULO, 2022), restringe os direitos há 

anos adquiridos pela classe. 

O referido cenário afeta diretamente a gestão escolar. Somado a tudo isso, ainda há a 

necessidade de resolução de questões cotidianas, como as burocráticas, as financeiras, as 
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pedagógicas, as organizacionais, as administrativas, as funcionais etc. Essas situações levam a 

equipe gestora à sobrecarga de trabalho, ao adoecimento, ao estresse; impossibilitam a reflexão, 

o diálogo, os momentos de discussão, a tomada de decisões assertivas; provocam a sensação de 

incapacidade de dar conta das demandas da escola e perda do sentido do trabalho realizado.  

De acordo com Clot (2010, p. 10), quando a atividade perde o sentido é porque o poder 

de agir foi amputado e, consequentemente, o trabalhador se sente impotente diante das situações 

que o cercam. O poder de agir refere-se a uma renovação do sentido da ação e, pode ser 

desenvolvido quando o trabalhador encontra modos de (re)inventar a sua atividade, ou seja, 

encontra novos objetivos e novas possibilidades de realização da atividade, de acordo com o 

que importa para ele.  

A gestão escolar sozinha, sem uma ação coletiva, não pode desenvolver ações para lidar 

com os problemas que afetam o trabalho escolar, pois o poder de agir só “é conquistado junto 

aos outros e aos objetos que os reúnem ou os dividem no trabalho comum” (CLOT, 2010, p. 

23). Assim, quando o trabalho passa por momentos turbulentos, é imprescindível que haja uma 

transformação coletiva da situação real do trabalho. Mas como conseguir isso se todo o contexto 

vem, justamente, contribuindo para um esfacelamento do coletivo de trabalho?  

Além disso, o desenvolvimento do poder de agir diante das situações de trabalho requer 

que o trabalhador reflita sobre a sua própria situação de trabalho. Para Oliveira e Serrazina 

(2002, p. 32) refletir é uma condição necessária e não apenas suficiente, é “um vaivém 

permanente entre acontecer e compreender na procura de significado das experiências vividas”. 

Contudo, é importante ressaltar que refletir sobre o trabalho vem se tornando algo muito difícil, 

pois com as demandas recebidas, as políticas públicas implementadas e o cenário escolar 

instaurado pela pandemia da Covid-19, não sobram tempo e espaço para isso.  

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 Diante do cenário observado na rede pública de ensino do estado de São Paulo, muitos 

são os aspectos preocupantes no contexto pós pandêmico. As demandas de trabalho, mesmo 

diante do funcionamento da escola presencialmente, continuam em seu ritmo sufocador, como 

se ainda estivéssemos no trabalho remoto, em que a ausência do corpo do trabalhador 

fisicamente no ambiente de trabalho vai sendo progressivamente compensado pelo excesso de 
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demandas, a fim de que a mente e o corpo não parem de trabalhar e seja engolido pelas ações 

do labor. 

 Ao mesmo tempo as reflexões diante da educação, do processo de ensino-aprendizagem 

também são gradualmente sufocadas pelas políticas públicas, paralisando professores e 

funcionários em um perverso sistema de controle, em que o agir é substituído pela descrença 

diante da educação. 

 Com isso, o processo de conviver, de troca, de transformação é ocupado por um cenário 

de falta de direcionamento, de inércia e conformismo. Diante desse espaço-tempo desolador, a 

gestão escolar luta para sobreviver e ainda manter viva a crença de que é possível agir e buscar 

caminhos, mesmo com o enfraquecimento de suas ações. 
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QUANDO AS DISCIPLINAS DIALOGAM… UMA EXPERIÊNCIA 

INTERDISCIPLINAR NO ÂMBITO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA  

          
Giovana Gomes Albino1 

José Vilani de Farias2 

 

INTRODUÇÃO 

A formação inicial docente retrata a necessidade de estudos e vivências que possam 

apresentar significado aos futuros profissionais, a fim de que estes compreendam os saberes e 

as bases que especificam a profissão. Assim, desde a imersão em teorias que fundamentem e 

expliquem os fenômenos envolvidos no ato de ensinar à vivência de práticas e experiências que 

propiciem a reflexão e a contextualização dessas teorias, o trajeto formativo carrega consigo a 

necessidade de que os licenciandos superem a ideia de repetição das ações outrora praticadas 

por seus professores e construam concepções próprias de atuação, conscientes das escolhas e 

dos modos de fazer que então deverão assumir enquanto docentes.  

Nesse sentido, além das experiências práticas inerentes ao período do estágio, mostra-

se importante que esses estudantes sejam inseridos também em outras situações que lhes 

possibilitem o contato com as realidades escolares, de modo que disso decorram relações 

expressivas com a teorização proporcionada pelo estudo das disciplinas ao longo do curso. 

Assim, seja com o desenvolvimento de trabalhos práticos decorrentes dessas disciplinas ou 

mediante a participação em programas e projetos que propiciem essa inserção, o fator em 

destaque centra-se na possibilidade de estabelecer relações teórico-práticas e, mais que isso, 

vivê-las efetivamente em contextos reais de atuação profissional. 

Nesse cenário mencionamos o Programa Residência Pedagógica (PRP) enquanto “uma 

das ações que integram a Política Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo 

induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a 

imersão do licenciando na escola de educação básica” (BRASIL, 2020, p. 01). Com essa 

finalidade o PRP simboliza uma das oportunidades de inserção no universo prático da profissão, 

impulsionando à reflexão e à ação dos licenciando sobre as situações então presenciadas.    

Esse âmbito localiza, assim, a presente produção, voltada a apresentar uma experiência 
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vivida por professores formadores vinculados ao PRP, desenvolvida com oito estudantes do 

curso de licenciatura em Educação do Campo – LEdoC –, no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN – campus Canguaretama, ao longo do 

primeiro semestre do ano letivo de 2021.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A LEdoC constitui-se por duas habilitações: uma em Matemática e a outra em Ciências 

Humanas e Sociais que engloba as disciplinas de Filosofia, Sociologia, História e Geografia. 

Desde o ingresso no curso os estudantes já definem a habilitação a ser seguida e, geralmente, a 

turma ingressante é composta por 50% de cada uma dessas habilitações. No PRP, em virtude 

do projeto institucional do IFRN aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior – Capes, o campus Canguaretama pode contar com um grupo de 08 

licenciandos como participantes, sendo 04 deles de cada uma das referidas habilitações.   

Devido à pandemia do SARS-coV-2 ainda bastante presente no ano de 2021, quando se 

iniciou efetivamente o período de regência conforme o cronograma do Programa, as escolas 

das redes municipal e estadual existentes em Canguaretama e nos municípios adjacentes se 

encontravam com as atividades presenciais suspensas, o que impedia o contato pessoal com os 

profissionais nelas atuantes, uma vez que ainda se mantinha a necessidade de isolamento social. 

Diante disso, considerando-se que qualquer prática profissional naquele contexto aconteceria 

de modo virtual, os então ‘residentes’ foram designados a desenvolverem a regência no próprio 

campus, em turmas de ensino médio integrado, tendo em vista que assim se mostrava mais 

viável a articulação com os docentes, bem como a integração nas aulas online. 

No contexto da formação inicial docente, o período da regência é marcado pelo exercício 

prático de se posicionar enquanto professor, levando em conta as diferentes fundamentações 

sobre a educação adquiridas durante o curso, os saberes advindos da dinâmica vivenciada no 

espaço escolar e ainda os conhecimentos específicos das disciplinas a serem lecionadas. Nas 

palavras de Pimenta e Lima (2011, p. 159): “a aula é uma célula que representa o todo da escola: 

o projeto político-pedagógico, o currículo, o projeto da área e o planejamento da disciplina”. 

Nesse sentido, considerando-se as limitações impostas pelo ensino remoto então 

instituído, percebeu-se a importância de desenvolver uma atuação que pudesse englobar todos 

os residentes, inclusive como forma de melhor acompanhá-los em suas práticas. Assim, tendo 

em vista que um dos professores orientadores do Programa era também docente em turmas do 
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ensino médio, foi escolhida uma de suas turmas para que tal vivência fosse efetivada. Dessa 

forma, a turma de dependência em Matemática mostrou-se a mais propositiva, posto que as 

aulas aconteciam no contraturno e permitia maior liberdade na articulação dos conteúdos. 

 Com essa definição, optou-se por adotar a metodologia de projetos e pôs-se em prática 

o projeto interdisciplinar intitulado: O tempo e a sociedade. Nessa proposta tornou-se possível 

o engajamento dos licenciandos de ambas as habilitações e o diálogo entre os conteúdos da 

Matemática com outros saberes a eles relacionados, de modo a destituir-se as separações que 

comumente se estabelecem entre as disciplinas. No âmbito dessa concepção metodológica, 

Hernandez (1998, p. 68) lembra que o trabalho por projeto se desenvolve “em torno de 

problemas ou hipóteses que facilitem aos alunos a construção de seus conhecimentos e a 

transformação da informação procedente dos diferentes saberes disciplinares em conhecimento 

próprio” e, assim, estimula e impulsiona a autonomia de aprendizagem aos próprios estudantes. 

 Dessa maneira, definido o tema a ser trabalhado juntamente com os alunos da turma, 

iniciou-se um processo de planejamento conjunto, visando o levantamento de possibilidades 

que permitissem o estudo dos conteúdos da Matemática, uma vez que essa era a necessidade da 

turma, porém, que esses conteúdos se mostrassem contextualizados com outros saberes, 

sobretudo vinculando-se às disciplinas componentes da área de Ciências Humanas e Sociais. 

Essa prática exigiu o trabalho em equipe e a contínua articulação entre os residentes das 

diferentes áreas formativas.  

 Nesse trabalho foram desenvolvidas abordagens que seguiram relações como: o fuso 

horário, tendo em vista o tema escolhido, o que permitiu o conhecimento de seu conceito, do 

significado e, conjuntamente, a resolução de situações-problema e o uso de cálculos envolvendo 

esse conteúdo; disso, derivou-se uma discussão sobre o valor do tempo nos diferentes países, 

utilizando-se como exemplo os atletas e suas atuações em locais com fusos horários distintos, 

algo que decorreu na resolução de diferentes situações matemáticas; a relação entre as variadas 

profissões e o valor que acomete cada hora trabalhada, tendo como base inicial a discussão 

sobre os salários de jogadores de futebol; daí derivando-se estudos envolvendo as regras e o 

tempo para a aposentadoria, as diversas profissões e suas valorizações sociais, dentre outros em 

meio a essas articulações. 

 Essas realizações se efetivaram em momentos síncronos e assíncronos. As aulas 

síncronas aconteciam duas vezes por semana, com duração de uma hora relógio cada uma e 

além delas eram postados materiais de fundamentação sobre os conteúdos abordados, como 
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vídeos e textos, bem como atividades que instigavam pesquisas, reflexões e análises envolvendo 

as discussões efetivadas nessas aulas e definindo as práticas assíncronas. Além disso, os 

residentes assumiam algumas práticas de tutoria, disponibilizando-se a acompanharem os 

alunos em momentos distintos daqueles síncronos, o que envolvia a resolução das atividades 

propostas e a orientação de estudos que pudessem ampliar a compreensão dos conteúdos em 

estudo e embasar as buscas vinculadas ao projeto em desenvolvimento. Algo que retratou um 

trabalho bastante expressivo e que reforça a ideia de que os projetos interdisciplinares 

propiciam inúmeras possibilidades de aprendizagem significativa, permitindo vivências que 

ultrapassam os limites dos conteúdos sistematizados e das disciplinas que os agregam ao 

impulsionarem a curiosidade e a construção de saberes correspondentes com os interesses e as 

necessidades dos próprios aprendizes.  

 

CONCLUSÕES 

Diante do exposto, pode-se considerar que a experiência então tratada mostrou-se ímpar 

e de grande relevância para todos os envolvidos, posto que os alunos do ensino médio puderam 

se apropriar dos conteúdos da Matemática que necessitavam, porém, numa articulação mais 

ampla, percebendo-os “vivos”, com significado em diferentes contextos práticos; os residentes, 

além do desenvolvimento efetivo das aulas, compreenderam a importância do planejamento, da 

articulação entre os saberes, da necessidade da pesquisa para a realização das aulas, da 

contextualização dos conhecimentos a fim de que os alunos os apreendam, bem como as muitas 

dimensões que envolvem a prática em sala de aula; e, por fim, os professores orientadores 

puderam acompanhar muito proximamente as proposições, dificuldades e potencialidades dos 

residentes, assim como a efetivação das ações destes diante da turma, sendo capazes de perceber 

os erros e acertos cometidos e de (re)direcionar os caminhos a serem seguidos.  
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ENTRE CAMINHOS E FORMAÇÕES: RELATO DE ESTÁGIO A DOCÊNCIA EM 

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 

          
Luênia Kaline Tavares da Silva1 

 

INTRODUÇÃO 

Este relato apresenta o registro das experiências de aprendizagem em docência na 

disciplina de Estágio Supervisionado III, o qual teve como instituição de ensino escolhida para 

sua execução o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia - IFRN Natal-Central, o qual oferta 

Cursos Técnicos no Eixo Tecnológico de Ambiente, Saúde e Segurança, área de formação 

técnica da licenciada, elemento facilitador da reflexão crítica quanto às atividades do Estágio.   

Devido ao contexto de pandemia da COVID-19, todas as etapas da disciplina de Estágio 

Supervisionado III se deram por meio virtual, assim como por regência de ensino remoto 

emergencial/ERE na Educação Profissional Tecnológica, em turmas de Ensino Médio. O centro 

de atividades nesta etapa de estágio foram as aulas e as situações de ensino ministradas pela 

licenciada. 

Diante da organização didática do IFRN, o instituto considera o estágio docente como 

uma, 

“[…]etapa educativa necessária para consolidar os conhecimentos da prática 

docente; sobretudo, para proporcionar aos estudantes da licenciatura uma 

oportunidade de reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem, o 

ambiente escolar e suas relações e implicações pedagógico-administrativas, 

podendo investigar os aspectos subjacentes que compõem esse panorama e 

interferem em sua evolução.” (IFRN, 2012, p. 91). 

 

Dessa forma, o estágio consistiu na etapa final da prática profissional de estágio docente 

em que se lecionam aulas na área específica de formação em cursos da Educação Profissional 

e Tecnológica. A regência de ensino aqui apresentada ocorreu na Disciplina de Vigilância 

Sanitária e Ambiental - Curso Técnico de Nível Médio Subsequente em Controle Ambiental - 

turno Vespertino (14h45 às 16h45), nos dias 16 e 17 de setembro de 2021. A disciplina faz parte 

do núcleo tecnológico da matriz curricular do curso, sendo ofertada no 4º semestre com carga 

hora/aula de 80 horas. 

Primeiramente, foi feito o planejamento de ensino, a elaboração do plano de aula e, 

posteriormente, a própria regência de ensino em sala de aula virtual. O plano de aula foi 

                                                           
1 Licenciatura em Formação Pedagógica, Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – 

Campus Avançado Natal – Zona Leste, lueniasemrh@hotmail.com 
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elaborado em conjunto com a professora colaboradora da disciplina, assim como o 

desenvolvimento das aulas (regência) foi realizado de acordo com a ementa e proposta didática 

da professora colaboradora.  

No decorrer deste relato foram caracterizadas as situações do desenvolvimento das 

aulas, assim como a importância do estágio para a formação e identidade docente e, por fim, 

são explanadas as perspectivas da licencianda em ser e torna-se docente.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

As experiências aqui relatadas ocorreram dias 16 e 17 de setembro de 2021, por meio 

da plataforma Google Meet, com participação média de 15 (quinze) alunos por aula. A 

professora colaboradora foi muito solícita e generosa, permitindo que houvesse 

acompanhamento das aulas para a familiarização com a turma e com os conteúdos.  

Considerou-se uma experiência enriquecedora, pois os conteúdos da disciplina foram 

correlacionados aos conhecimentos técnicos e profissionais da licencianda, assim como ao 

contexto da pandemia de COVID-19, o que instigou os alunos(as) a participarem e 

questionarem mais durante as aulas, já que segundo a professora colaborada os discentes desta 

turma eram tímidos em opiniar e participar das discussões. 

Devido as aulas terem sido desenvolvidas em formato virtual, via aplicativo Google 

Meet, a participação dos envolvidos se dava através de áudio e imagem, além da ferramenta 

Chat, disponível para a troca de mensagens durante a aula. As aulas foram gravadas e, caso 

necessário, seriam disponibilizadas à turma, a pedido da professora colaboradora. 

O tema Vigilância Ambiental foi bem dominado pela licencianda, a qual conseguiu 

relacioná-lo aos acontecimentos da pandemia de COVID-19 e desequilíbrio ambiental e às 

zoonoses. Os alunos (as) ficaram instigados com as problemáticas trazidas e assimilaram bem 

o papel do técnico em controle ambiental nesse contexto. 

Nas palavras da professora colaboradora, em sua ficha avaliativa: “a aluna apresentou 

excelente desenvoltura perante os estudantes e domínio do conteúdo ministrado. Assim como, 

fez interações com os alunos, no intuito de aprofundar mais o conhecimento deles. Demonstrou 

segurança e domínio na sala de aula, mesmo sendo virtual, onde se torna um pouco mais 

complicado manter a atenção dos estudantes”. 

Na primeira aula iniciou-se a temática da vigilância ambiental e sua relação com os 

conteúdos de vigilância sanitária e epidemiológica já ministradas pela professora colaboradora. 
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Logo, durante a explanação foram retomados aprendizados anteriores e os conhecimentos 

prévios dos alunos. Os procedimentos escolhidos foram úteis na exposição dos conceitos e 

estimulou os alunos (as) nas pesquisas por mais informações em sites e/ou materiais 

disponibilizados.  

Já na segunda aula foram abordados os fatores de desequilíbrio ambiental relacionados 

com as zoonoses, a exemplo da COVID-19. De maneira complementar, também foram 

apresentadas ações da Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte – SESAP em 

situações de desastres e/ou acidentes ambientais.  

A oportunidade do estágio reforçou a convicção da licencianda em ser professora e/ou 

pesquisadora, pois ela pôde sentir na prática o ofício de lecionar e, o melhor, após uma formação 

pedagógica. Logo, se antes o olhar da estagiária quanto a docência resumia-se aos 

conhecimentos técnicos adquiridos em sua formação tecnológica em Gestão Ambiental, hoje, 

expandiu-se a sua capacidade de planejamento e execução de planos de ensino e de aulas. 

Nessa perspectiva, Pimenta (2012) destaca a importância do estágio para o exercício de 

lecionar, pois é o momento que o professor terá para praticar, aprender, testar, adequar e se 

auto-conhecer em sala de aula. É o período do curso de licenciatura dedicado ao aluno sendo o 

professor. Segundo a autora, o modo de aprender a profissão de professor é a partir da 

“observação, imitação, reprodução e, às vezes, reelaboração dos modelos existentes na prática 

consagrados como bons” (PIMENTA, 2012, p. 35). 

Para Pimenta (2012, p. 62), “o estágio é por excelência um lugar de reflexão sobre a 

construção e o fortalecimento da identidade”. Assim, percebeu-se que o estágio contribuiu no 

aprendizado da licencianda como docente e proporcionará um melhor desempenho como 

professora, desenvolvendo uma melhor didática - estratégias pedagógicas e técnicas de ensino. 

 

CONCLUSÕES 

Se pode dizer que os aprendizados aqui relatados são suficientes para uma plena 

docência? Não. É uma longa caminhada que iniciou-se com o curso de Formação Pedagógica 

para graduados não licenciados, mas em que ainda necessita-se de trilhar novos caminhos em 

busca de (re)inventar, (re)agir e (re)interpretar, pois nessa constante impermanência como 

professores e/ou alunos(as) – seres humanos – é que se permite haver uma ressignificação 

contínua de quem somos e estamos nos tornando. 
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Por fim, a experiência do estágio supervisionado revelou que os caminhos percorridos 

na situação de pandemia, tornou a prática de ensino e aprendizado mais dinâmica, proativa e 

estratégica no tocante ao exercício da docência na Educação Profissional e Tecnológica. Às 

vezes, sair da “zona de conforto” contribui para uma visão mais abrangente em propor soluções 

aos novos desafios e vivências, mesmo que de forma virtual.  
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RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: UMA POSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO TEÓRICO-

PRÁTICA A PARTIR DAS EXPERIÊNCIAS NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR 

 
Isabela Alixandre Soares1 

Margysa Thaymmara Bezerra Rosas2 

 

INTRODUÇÃO 

A Educação Física escolar é um componente obrigatório nas escolas e trata-se do estudo 

da Cultura Corporal do Movimento, que envolve os jogos, danças, lutas, esportes e ginásticas. 

Tais práticas tendem por somar no desenvolvimento e na formação das crianças e jovens, em 

sua dimensão social, física e intelectual. (BETTI; ZULIANI, 2002). As aulas de Educação 

Física e a atuação do professor em sala de aula é alvo de inúmeras discussões e reflexões no 

que diz respeito aos conteúdos trabalhados, as metodologias de ensino, instrumentos de 

avaliação, dentre outros aspectos. Para De Almeida (2017), a prática pedagógica do professor 

de educação física deve ser inovadora, diante de tantas transformações na sociedade atual e no 

âmbito tecnológico. 

Para Monteiro et al (2019), os avanços tecnológicos das últimas décadas e a inserção da 

tecnologia na sala de aula tem feito progressos consideráveis no processo de ensino 

aprendizagem, resultando em reflexões acerca da prática docente no sentido de formar 

profissionais capazes de integrar-se nesta nova realidade de ensino. Em consonância a esta 

importância na formação docente, o Programa Residência Pedagógica da CAPES (Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), é uma ação que integra a Política Nacional 

de Formação de Professores objetivando oportunizar a iniciação à docência e melhoria em suas 

práticas, na qual insere o licenciando nas escolas para terem o contato direto com o ensino. Esta 

imersão, inclui atividades como gestão de sala de aula e ação pedagógica que são diretamente 

acompanhadas por professores da educação básica com experiência (CAPES, 2018). 

 O presente relato de experiência objetivou descrever o trabalho realizado no 

Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB- Campus Sousa), através do 

Programa Residência Pedagógica (Edital 2020) no curso de Licenciatura em Educação Física 

que teve período de vigência entre Outubro de 2020 à Março de 2022. 

 

                                                           
1 Licenciatura em Educação Física, Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, 

isabela.alixandre@academico.ifpb.edu.br 
2  Licenciatura Plena em Educação Física, Universidade Estadual da Paraíba, magisatbr@hotmail.com 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Devido a ocorrência da pandemia do Covid-19 em todo o mundo, as atividades do 

Programa Residência Pedagógica ficaram impossibilitadas de serem realizadas de forma 

presencial, desta feita, todos os momentos ocorreram de forma remota, na qual as atividades 

desenvolvidas foram divididas em 3 módulos com duração de 6 meses, que serão descritos a 

partir das atividades desenvolvidas, as experiências obtidas, dificuldades encontradas e os 

resultados deste programa para a formação dos graduandos e de todos envolvidos no processo. 

Devido ao novo formato de ensino que estava sendo utilizado em decorrência da 

pandemia, os residentes tiveram algumas dificuldades no início do programa advindas da 

exclusão digital dos alunos, do manejo das tecnologias para o ensino, uso de novas 

metodologias, dentre outros aspectos que não foram vistos em teoria durante a graduação e por 

ser um ambiente novo tanto para os residentes como para os professores que já atuam no 

ambiente escolar.  

A fim de auxiliar neste processo foram realizados encontros de formação sobre os temas 

citados acima, sobre o conhecimento da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), 

envolvendo os seus desafios e possibilidades, participações em eventos científicos sobre o 

ensino remoto da Educação Física, reuniões de grupo de estudo sobre as aulas online, 

acompanhamento pedagógico, encontros para avaliação das regências, além de todo suporte 

semanal realizado pelos professores preceptores. 

Durante o programa Residência Pedagógica as atividades foram realizadas em turmas 

de ensino médio integrado do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB- 

Campus Sousa). As aulas abordaram temas e conteúdos de acordo com a BNCC e os planos de 

ensino da disciplina de Educação Física envolvendo temáticas como saúde e educação física, 

hábitos saudáveis nas práticas esportivas, trabalho e consumo na educação física, trabalho 

infantil e especialização precoce, exercício físico e os benefícios a saúde, qualidade de vida de 

jovens e adolescentes, gênero nas aulas de educação física, políticas públicas de promoção de 

exercício físico e qualidade de vida, exercícios para prevenção de doenças crônicas e mentais, 

saúde mental, corpo e aceitação, conceitos básicos de nutrição, princípios nutricionais, práticas 

corporais e autonomia, o desempenho corporal e as identidades juvenis, as possibilidades de 

vivência crítica e emancipada do lazer, temas contemporâneos envolvendo questões do Enem 

sobre a disciplina, o corpo e a expressão artística e cultural, os mitos e verdades sobre os corpos 
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masculino e feminino  no esporte na sociedade atual, o corpo como produção de cultura, e 

também o  corpo no mundo dos símbolos. 

Os conteúdos citados foram trabalhados nas aulas de forma síncrona (Via aplicativo 

Google Meet), como também de forma assíncrona (Via Plataforma de Ensino Virtual) através 

do envio de vídeos, artigos, questionários, dentre outras atividades. A cada regência sempre foi 

realizada uma reunião para feedback da aula e busca por melhorias nos processos 

metodológicos e nas formas de avaliação, devido a disciplina de educação física ser vista 

somente como de teor prático, assim houveram dificuldades para chamar a atenção dos alunos 

para as aulas, bem como para alcançar uma participação efetiva dos mesmos. Diante disso, 

foram realizadas buscas e estudos por novas ferramentas de ensino envolvendo atividades mais 

interativas, gincanas virtuais e dinâmicas para as aulas se tornarem um espaço mais atrativo e 

divertido para os alunos diante do momento difícil. 

A participação no programa foi fundamental para o processo formativo dos graduandos, 

contribuindo para a identidade docente dos residentes, por ser um contato direto com a realidade 

da docência. Diante dos desafios encontrados, houve um impulso para a ressignificação das 

práticas da disciplina, além da construção de novas formas e meios de repassar e construir o 

conhecimento específico da educação física para os alunos da escola. Ao decorrer do programa 

foi possível verificar um maior entrosamento entre os alunos e residentes, maior número de 

participação nas aulas síncronas e criação de um vínculo afetivo e de respeito mútuo entre as 

partes envolvidas.  

Nas aulas houveram inovações no que diz respeito as ferramentas de ensino, incluindo 

jogos de perguntas e respostas sobre os conteúdos, quiz avaliativo, dinâmicas em grupo e 

participações de profissionais de fora da instituição para contribuir nas aulas como 

nutricionistas e outros professores de educação física. Ademais, as atividades avaliativas 

tiveram um teor mais prático para os alunos como elaboração e apresentação de seminários, 

entrevistas semiestruturadas com terceiros, fóruns de discussão, entre outros. 

Durante os períodos vivenciados pela residência pedagógica foi visível a grande 

importância para os residentes que se tornarão professores, visto que necessitam ter 

conhecimento do espaço que será seu futuro ambiente profissional, vivência esta proporcionada 

pela residência. 
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CONCLUSÕES 

As experiências vividas no Programa Residência Pedagógica foram de suma 

importância para a formação dos residentes do curso de Licenciatura em Educação Física, visto 

que a imersão destes no ambiente escolar possibilitou vivências significativas que envolviam a 

teoria vista na graduação atrelado a prática docente vivenciada através do programa de 

formação inicial. 

Apesar dos obstáculos citados neste relato, nenhum deles foi empecilho para a 

construção do conhecimento, ao contrário disso, os residentes buscaram formas de contornar as 

dificuldades transformando o cenário das aulas remotas em um ambiente de aprendizagem 

significativa para todos os envolvidos no processo. 

Em virtude dos aspectos abordados é possível constatar que os objetivos do programa 

em contribuir com a formação profissional dos graduandos foi alcançado com êxito e que o 

ensino da Educação Física foi construído de forma crítica e emancipada com os alunos durante 

todo o período de atividades, destacando que o ser professor vai além dos anos de formação 

acadêmica, pois este é um processo contínuo que visa para enxergar o aluno como pessoa 

formadora, com emoções e valores, entre os quais somos instrumento neste processo. 

 

REFERÊNCIAS 

BETTI, Mauro; ZULIANI, Luiz Roberto. Educação física escolar: uma proposta de diretrizes 

pedagógicas. Revista mackenzie de educação física e esporte, v. 1, n. 1, 2002. 

 

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 

(CAPES). Edital CAPES nº 06/2018. Programa de Residência Pedagógica. Chamada Pública 

para apresentação de propostas no âmbito do Programa de Residência Pedagógica. Brasília, 1º 

mar. 2018. Disponível em: 

http://cfp.ufcg.edu.br/portal/images/conteudo/PROGRAMA_RESIDENCIA_PEDAGOGICA

/DOCUMENTOS_E_PUBLICACOES/01032018-Edital-6-2018-Residencia-pedagogica.pdf. 

Acesso em: 01 de abr. de 2022. 

 

DE ALMEIDA, Felipe Quintão. Educação física escolar e práticas pedagógicas inovadoras: 

uma revisão. Corpoconsciência, p. 7-16, 2017. 

 

MONTEIRO, Deiky Lorhan Meira Santos et al. Projeto Residência Pedagógica: um relato de 

experiência em uma escola da rede municipal do sul da Bahia. ENCONTRO BAIANO DE 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, XVIII, 2019. 

 
 

877



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

 
 

  [1]      

VIVÊNCIA NA DISCIPLINA DE FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO 

DOCENTE NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO-IFRN 

                               

                                                                                                                                    Dariana Maria Silvino1 

 

INTRODUÇÃO 

Como ponto de partida, trazemos referência a literatura na área da educação, buscando 

analisar o modelo clássico de formação continuada de professores (as), bem como objetivo 

trazendo o aperfeiçoamento profissionalizante, apontando elementos positivos no processo de 

ensino-aprendizado, além de problematizar as dificuldades enfrentadas no contexto 

hegemônico em que forma profissionais apenas para o mercado de trabalho, aligeirado, sem 

criticidade, uma espécie de mcdonaldização da educação Gentilli (1996), ao mesmo tempo  

diante da discussão apresentada, possibilitando evidenciar aspectos que podem ser 

aperfeiçoados, a partir de sugestões propostas  entre especialistas na área, relatos de 

experiências dos alunos (as) no curso de Especialização em educação no Instituto Federal de 

educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Mossoró.  

Optamos por determinada perspectiva epistemológica, escolhas, recortes para nortear as 

reflexões da política educacional. Neste cenário, faz-se necessário abordar questões nas quais 

se encontra presente no espaço escolar, promovendo ações que foram exploradas em aula por 

alunos, sujeitos formadores de opiniões, profissionais em processo de qualificação, entendo o 

papel da educação, em contestar padrões mercadológico pregados no discurso eloquente do 

capitalismo/neoliberal Anderson (1995). Para integrar conhecimentos e fundamentar a 

articulação entre teoria-prática, problematizando a política educacional tradicional, pois é 

direito social básico de todos (as), inscrito na Constituição Federal de 1988 garantia e defesa da 

educação de qualidade para sua real promoção nas várias fases da vida social.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Ao pensar elementos norteadores para o momento atual de crise do capital, 

reestruturação produtiva2, podem refletir na políticas públicas educacionais, no trabalho 

                                                           
1 Especialista em Educação e Contemporaneidade pelo Instituto Federal de educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte-IFRN, Campus Mossoró e Mestranda em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e 

Feminismo-PPGEIM, na Universidade Federal da Bahia-UFBA, e-mail: darianamaria@hotmail.com.br. 
2 É a maneira que o capital encontrou para sair das crises. a reestruturação da produção e a reorganização dos 

mercados [...] que têm como exigência básica a reorganização do papel das forças produtivas na recomposição do 
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docente, seus desdobramentos, a própria omissão do Estado, na não criação de uma nova 

relação entre os profissionais, seu trabalho e identidade profissional, que possibilite 

detalhamento, percurso na construção da formação docente, nos lembra Santos (2004) pois a 

preocupação maior deve ser na qualificação, formação e trabalho docente, políticas inclusivas, 

implementadas no processo de expansão dos Institutos Federais por meio do ingresso dos (as) 

estudantes no acesso e permanência. Para o percurso metodológico, foi utilizado como 

referencial teórico a pedagogia histórico-crítico, ao apontar estratégias em que:  

    

[...] a luta por uma escola pública que garanta aos trabalhadores um ensino 

da melhor qualidade possível nas condições históricas atuais, entendida 

como um componente na luta mais ampla pela superação da própria 

sociedade de classes (SAVIANI, 2005, p. 271). 

Conforme o autor vem problematizar os desafios cotidianos ao pensar num tipo de 

educação voltada não apenas para o mercado de trabalho, mas tocar em questões cruciais onde 

justamente passa no ensino-aprendizado, processo de formação docente e profissionalizante. 

Agregados o percurso, relatos de experiências, análise qualitativa, desenvolvendo interação via 

seminários, nas plataformas digitais como Microsolf Teams, debates de textos, atividades 

assíncronas, uso de tecnologias através questionários respondidos eletronicamente na 

ferramenta Google Forms. Trazendo junto o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-

TCLE no cabeçalho, e na apresentação das falas foram usados pseudônimos, mantendo o 

anonimato e sigilo.  

A educação brasileira vem sofrendo duros ataques do capital internacional, na sua fase 

neoliberal3, redução do papel do Estado no âmbito social penetrando no campo da educação 

sobre precarizações, desregulamentações, numa formação privatizante Gentilli (2002) não 

buscando plena autonomia dos sujeitos, de pensar a realidade de maneira crítica, mas centrado 

no modelo hegemônico, dos mínimos para educação, porém máximo de lucro ao sistema 

capitalista. 

Podemos reverter tal contexto?. Num país em que a educação seja prioridade na 

sociedade, governantes, na condição de política pública que possibilita maior igualdade social 

como lembra Candau (1997) faz-se necessário haver mudança, valorização na formação 

                                                           
ciclo de reprodução do capital, afetando tanto a esfera da produção quanto as relações sociais. Ver MOTA, Ana 

Elizabeth & AMARAL, Ângela (1998). Reestruturação do capital, fragmentação do trabalho e Serviço Social 
3 Mais esclarecimentos, sugerimos a leitura Balanço do neoliberalismo (ANDERSON, 1995). 
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continuada de professores/as em todos os níveis educacionais. Deste modo, trazemos relatos de 

como a formação docente profissionalizante contribui no processo de ensino-aprendizado?  

     

Contribuiu [...] para a qualidade da minha formação, pois nós professores que 

atuamos ou os que ainda atuarão nas escolas públicas, teremos a oportunidade 

de integrar a vivência com a prática cotidiana (PAULA, 2022).  

 

 A fala de PAULA vem no sentido de ter uma formação que esteja voltada para a escola 

é também um meio de aproximar da realidade escolar, buscando desenvolver de forma 

significativa uma prática coletiva, reflexiva do corpo docente. Deste modo, compartilhamos 

observações da disciplina cursada para o fazer profissional e formação docente? 

   

 Nossa formação docente sempre será um eterno processo de aprendizagem, 

pois nós professores [...] sempre estamos em constante busca por um saber 

fazer profissional, para que nossos estudantes estejam suprindo suas 

necessidades educacionais (NILMA, 2022).  

                                            

As intervenções da aluna e professora NILMA  vêm vivenciando o processo de ensino-

aprendizado, pelo aprimoramento na formação inicial e continuada para lidar nos desafios 

educacionais diários que chegam a escola, por meio dos alunos (as), ao corpo docente, 

coordenadores (as) gestão, equipe pedagógica em suprir as necessidades, carências 

educacionais, sociais, trazendo as dimensões dos aspectos psicopedagógicos, técnicos, 

científicos, político-sociais, ideológicos, éticos, culturais  que podem alinha-se a prática escolar 

Candau (1997).  Diante dos desafios postos a educação pública e profissionalizante, pregados 

pelos ideais neoliberais em que visa apenas uma formação voltada para o mercado de trabalho, 

quais reflexões abordadas em aulas, textos lidos ajudaram a (re) pensar esse contexto? 

                            
A disciplina nos provocou uma grande reflexão como também críticas 

construtivas sobre a educação posta apenas nesse contexto de formação 

voltada para o trabalho, essa ideologia liberal nos faz pensar sobre sermos 

máquinas e não seres humanos, a ideia de reproduzir esse tipo nos torna 

também parte desse sistema. Com isso, as discussões acerca desse ensino só 

me fizeram ter a certeza de que quero ser uma profissional que ver o meu 

estudante como um ser crítico-reflexivo e não como uma massa de manobra 

(BEATRIZ, 2022). 

 

Diante dos relatos vividos em sala, contribuições, acreditamos que o fazer profissional 

deve ir numa perspectiva de encontro em que: 
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[...] nossos esforços como educadores é, ao mesmo tempo de nos capacitarmos 

para ajudar os educandos a ler criticamente a realidade embrutecedora e 

mutiladora de vidas sob a sociedade capitalista e lutar por mudanças que não 

se constituam em reforço à sociedade como as políticas compensatórias ou de 

filantropia no âmbito social, econômico e educacional [...] distinguir umas de 

outras é tarefa ético-política imprescindível. (FRIGOTTO, 2002, p. 24-25). 

    

CONCLUSÕES 

Podemos apontar alguns achados dos relatos de experiências para contribuir 

significativamente no processo de qualificação, formação docente, ao permitir os alunos (as) 

questionar a realidade que sofre “metamorfose” Antunes (1995) no mundo do trabalho e 

educação, sobretudo pública a partir dos anos 90 no Brasil com o sucateamento, séries de 

privatizações, mas também caminhos no horizonte de possibilidades, nas quais o ensino-

aprendizado no IFRN toca em pontos cruciais. O futuro dirá qual tipo de educação queremos, 

que liberta, os limites, desafios, então lutemos por mudança. E o mesmo, nos espera, ao colocar 

em prática no fazer profissional e pedagógico aonde estejamos, o modelo escolar na qual não 

queremos reproduzir, e sim questionar.  
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O PAPEL SOCIAL DA ESCOLA E DO PEDAGOGO: PERSPECTIVAS E RELATOS. 

          
Yane Mille da Silva Gadelha1 

Priscila Talita da Silva Santos Lopes2 

 

INTRODUÇÃO 

O presente relatório envolve experiências em Prática Pedagógica em uma escola 

municipal do município de Mossoró/RN. É importante frisar que desde os anos iniciais, a escola 

tem um papel importantíssimo para com os alunos, que é o de socialização, para Durkheim 

(1967) a educação é em essência, um fenômeno social que consiste em socializar os indivíduos.  

Foi realizada uma pesquisa qualitativa e de campo, por meio de um estudo de caso, na 

referida escola. Os procedimentos metodológicos adotados foram observação de todo o 

ambiente escolar, sobre a função e postura dos pedagogos, também foi feito um questionário 

com profissionais da pedagogia e análise dos dados. Esta foi uma oportunidade de entrar em 

contato com a escola de forma direta a fim de complementar e aperfeiçoar as competências e 

habilidades vistas em teorias até o presente momento. 

Assim, este relatório foi dividido em três partes: uma breve revisão de literatura, síntese 

da rotina dos Pedagogos pesquisados, e por fim, o terceiro, síntese das respostas dos 

questionários: onde serão apresentadas análises dos questionários pedagógicos, suas 

semelhanças e contribuições. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Atualmente, a educação está em todo lugar e pode existir de diferentes formas na 

sociedade, a ela podemos atribuir um papel transformador, atribuindo ao sujeito conhecimentos 

que podem ser desenvolvidos através de processos formais (escola) ou informais (família). É 

por meio da educação que desenvolvemos as habilidades que adquirimos ao longo de nossas 

vidas, nos tornando capazes de modificar o contexto no qual estamos inseridos. 

O homem é um ser inconcluso (CARVALHO; HENNING, 2013), de acordo com sua 

estrutura anatômica ele possui o sistema receptor e o sistema efetuador. Porém, ao longo do seu 

desenvolvimento, ele necessita de um outro sistema para se sobrepor aos outros animais, o 

                                                           
1 Graduanda do Curso de Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. E-mail: 

yanemillegadelha21@gmail.com.  
2 Graduanda do Curso de Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. E-mail: 

priscilatalita45@gmail.com. 
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sistema simbólico. O sistema simbólico propicia ao homem a comunicação com o mundo e a 

representação das coisas ao seu redor,  através dos símbolos. O homem em sua essência é um 

ser educável, ou seja, em sua natureza ele está disposto a ser educado (CARVALHO, 1990; 

p.145). A educação tem o papel de lhe dar autonomia e filosofia, ou seja, a capacidade de refletir 

sobre o mundo e ir além da realidade em que vê. 

 

A ESCOLA: 

A escola onde foi realizada a análise possui no turno da manhã 13 salas de aula 

funcionando, além disso, a sala da diretoria, a secretaria, 2 banheiros para professores e 2 

banheiros para alunos (com sanitários e chuveiros), cozinha com despensa, sala de AEE – 

Atendimento Escolar Especializado, biblioteca, uma sala de dispensa para materiais, além de 

uma quadra esportiva com 2 banheiros e sala com materiais de esportes. 

Esta é uma escola de porte médio, de boa estrutura e bem organizada. Nos dias de terça-

feira se canta o hino nacional brasileiro e nas quintas-feiras canta-se o hino do município de 

Mossoró, onde sempre antes desse momento se lê um texto escolhido pela criança para refletir 

algo sobre aquela semana, podendo ser explicativo, motivacional, reflexivo, etc. Durante estes 

acontecimentos, os alunos são organizados em filas, por série. O intervalo é organizado em dois 

tempos de dez minutos, o primeiro é destinado às crianças dos primeiros aos terceiros anos, e o 

segundo destinado aos quartos aos sextos anos.  

A sala específica observada foi o 4º Ano B. A professora mostrou-se ser dedicada, 

comunicativa, possuindo o domínio total dos conteúdos ministrados, é bem direta ao passar os 

conteúdos, dando espaço aos questionamentos dos alunos, permitindo que eles conversem sobre 

o assunto sem perder o foco da aula, sempre levantando discussões, e respondendo as perguntas 

de forma direta e segura. A mesma não fica presa ao livro didático. 

Além do planejamento anual e bimestral dos conteúdos, cada aula é preparada 

individualmente e a professora tem um cronograma com o planejamento das aulas com o tema 

de cada aula especificamente, os objetivos, os conteúdos passados, a metodologia e a avaliação, 

que na grande maioria a avaliação é contínua. Em relação aos recursos utilizados em sala, além 

do livro didático, foram aplicadas problemáticas de outros livros. Durante o período de 

observação também houve, nas salas dos quartos anos, "Brincadeiras com Jogos Matemáticos”, 

onde as crianças podiam visitas às salas para aprender operações, frações, probleminhas através 

de jogos que as próprias crianças criavam.  
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A gestão escolar é uma das partes fundamentais para o desenvolvimento de uma 

instituição de ensino. Com relação à diretora, também formada em pedagogia, é notório que há 

um esforço da mesma em aplicar uma política de administração democrática e participativa no 

contexto escolar. Há periodicamente reuniões promovida pela própria escola, o esforço também 

para promover palestras, cursos, e atividades específicas, sempre que possível, realizadas 

juntamente com a coordenação pedagógica da escola. A escola também dispõe do serviço de 

apoio pedagógico com uma supervisora, uma psicopedagoga, que desenvolve técnicas para o 

desenvolvimento das operações lógicas do pensamento e a aquisição das habilidades básicas 

psicomotoras e linguísticas das crianças, além de ter também uma estagiária de libras que vai 

três vezes por semana, no contraturno para auxiliar os alunos com deficiência auditiva. 

Em nossas entrevistas, as pedagogas concordam que a escola não só tem que dar a 

formação educacional do aluno, mas muitas vezes tem que ensinar valores e criar oportunidade 

para o crescimento do aluno. Para elas, todo o meio social contribui para a educação do 

indivíduo, seja na comunidade, família, espaços religiosos e grupos culturais.  

Foi relatado, a importância do respeito com o professor, figura de autoridade em sala de 

aula. E que os valores tradicionais devem ser resgatados ao ensino. Sobre pesquisa é quando o 

educador está sempre buscando por meio da prática, novos caminhos e estratégias e 

metodologias que permitam contribuir para a prática docente e para a comunidade acadêmica, 

como forma de conduzir novos conhecimentos. 

Sobre a diferenciação do ensino no tempo de estudante dessas pedagogas e atualmente, 

houveram pontos de vistas diferentes, uma vê o ensino anterior mais tradicional de forma ruim, 

onde o professor era o detentor do conhecimento, outra professora, via que antigamente o 

professor era mais respeitado e os alunos obedeciam a seus educadores por serem assim 

ensinados por seus pais. Entretanto, foi de comum acordo que atualmente há muitas 

oportunidades de aprendizagem além da aula tradicional, mencionaram os projetos e as diversas 

possibilidades de métodos de ensino diversificado. 

 

CONCLUSÕES 

A proposta da disciplina Prática Pedagógica Programada I, é de compreender a atuação 

do pedagogo em espaços escolares a partir de sua concepção de educação, sendo assim, nosso 

principal objetivo foi de investigar a concepção de educação do pedagogo em espaços escolares, 

analisando a função social da escola, pois há a necessidade de que os alunos graduandos no 
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curso de Pedagogia tenham uma interação maior com as  atividades do cotidiano da escola. É a 

visão da Pedagogia não somente aos olhos teóricos, mas favorecendo ao engajamento prático, 

reflexivo e voltado à prática educacional. Com a aprendizagem nesta disciplina, foi dado 

suporte para a compreensão de que a instituição escolar precisa ser em geral, coletivo e por isso 

deverá ser construído com representantes e pedagogos com o mesmo propósito, que é o 

desenvolvimento cognitivo, social e psicomotor do alunado.  

O resultado de todo esse trabalho desenvolvido segundo vários autores como: Bock 

(1999), Carvalho (1990), Carvalho e Henning (2013), entre outros trouxe uma visão mais 

concreta da escola, e mais próxima da realidade e com isso, abarcou o objetivo de trazer o 

entendimento dos benefícios que a escola para todos dentro da sua comunidade. A visão geral 

da escola é que, mesmo sendo de porte médio, a escola é bem estruturada e organizada. Em 

relação aos pedagogos, de um modo geral, todos têm amor pela profissão e se dedicam para a 

construção do conhecimento da criança como um ser social e em desenvolvimento, dentro de 

suas competências e funções. 
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EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS VIVENCIADAS DURANTE A DISCIPLINA DE 

ESTÁGIO EM TEMPOS DE ENSINO REMOTO 

          

Priscila Talita da Silva Santos Lopes1 

Aryane Câmara de Lima2 

 

INTRODUÇÃO 

O presente relato contempla as experiências formativas durante as atividades práticas 

vivenciadas pela disciplina Estágio Supervisionado II, que acontece nos anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, no curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

Objetivando relatar os acontecimentos vivenciados no estágio obrigatório II, este relato 

de experiência foi elaborado consequências de cada momento das vivências de cada período da 

disciplina, e foi dividido em quatro etapas fundamentais, o primeiro foi o período de 

observação, a segunda etapa foi a elaboração dos planos de aula de acordo com os conteúdos 

propostos pela professora regente, dentro das possibilidades e com inovação. A terceira etapa 

foi regência, onde foi vivenciado a prática da docência dentro dos limites das aulas onlines com 

todos os inúmeros recursos e alternativas proporcionadas pela internet. E por fim, a quarta e 

última etapa com o projeto de intervenção, fixando e fechando esta etapa, deixando para a escola 

uma marca dos alunos, da própria escola e de nós, quanto estagiários.  Sobre a instituição que 

se disponibilizou a receber os estagiários, foi uma escola pública municipal da cidade de 

Mossoró/RN, a passagem pela escola aconteceu de maneira remota. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

No período de observação pudemos perceber aspectos fundamentais para o 

desenvolvimento e funcionamento das aulas. Participamos das aulas síncronas, do grupo de 

whatsapp da turma e tivemos livre acesso para tirarmos dúvidas durante esse período.  

A turma a qual estagiamos foi a do 4º Ano matutino e vespertino de uma escola 

municipal na cidade de Mossoró/RN, composta por uma média 29 alunos e regida por uma 

pedagoga. Dentro do aspecto de acesso às aulas, é importante pontuar que os aplicativos 
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2 Graduanda do Curso de Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. E-mail: 

aryanelima@alu.uern.br  
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utilizados foram o Google Meet para os momentos síncronos, e o Whatsapp e Google 

Classroom para os momentos assíncronos, variando entre 50 minutos e 2h:30min para as aulas 

simultâneas todos os dias da semana de segunda a sexta feira. A professora, sempre antes da 

aula, colocava no grupo do whatsapp o que ia ser trabalhado, os recursos utilizados (livro, 

caderno) e o link de acesso a chamada síncrona com a turma. 

A frequência dos alunos nas aulas síncronas foi em média de dois terços da quantidade 

geral de matriculados. A professora titular fez uso do seu computador pessoal e celular quando 

necessário como instrumento para mediar suas aulas; e o acesso dos alunos se deu em sua 

maioria por meio de celular cedido pelos pais.  A metodologia usada pela professora foi de 

aulas expositivas onde ela explicava o conteúdo oralmente e apresentava um vídeo do youtube 

para ilustrar, e caso precisasse que os alunos copiassem algo, ela projetava na tela ou enviava 

via whatsapp dava-se um tempo (média de 10 minutos) e posteriormente a docente continuava 

explicando o assunto.  

Posteriormente, baseadas nas informações obtidas no período de observação feita na 

sala de aula virtual e nas conversas com a professora propusemos a elaboração de um plano de 

aula voltado à ludicidade e prática em conjunto aos alunos. 

As atividades lúdicas que podem envolver o jogo, o brinquedo e a brincadeira além 

de proporcionar prazer e diversão, se constituem num recurso didático- metodológico 

rico para desenvolver o pensamento da criança contribuindo para seu 

desenvolvimento físico, mental e social. (PEREIRA; SANTOS, 2015) 

 

Dito isto, no intuito de trazer aulas mais dinâmicas, além dos vídeos explicando ou 

revisando a matéria estudada, foi feito uso de slides nas aulas expositivas, e uso aplicativos de 

jogos como a plataforma WordWall, o Google Forms e a lousa interativa do Jamboard. Também 

recorremos à contação de história para ilustrar as mediações. Já para as aulas assíncronas, 

investimos em atividades em pdf de cunho qualificativo com exercícios que pudessem 

aprofundar os conhecimentos e autonomia dos alunos. O planejamento foi ajustado durante os 

dias, sem sair do que estava de acordo com o plano de aula.  

Dessa forma, com os planos estruturados, todo o grupo beneficiou como consequência 

de uma metodologia eficaz sendo aplicada, possibilitando assim no último dia a socialização 

entre eles sobre tudo o que foi planejado e realizado durante o período. 

A regência do estágio foi a terceira etapa desta vivência e a fase mais desafiadora deste 

processo, onde pudemos experimentar o exercício da profissão de professor dentro do campo 
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de estágio. O primeiro dia foi impactante, apesar de termos sido muito bem recepcionados pelos 

alunos com respeito e compreensão.  

No primeiro momento da aula eu sempre falávamos os combinados: Não ter conversas 

paralelas no chat, levantar a mão virtual no aplicativo do google meet, respeitar a vez do colega 

falar e não interromper. Em seguida apresentavamos os slides com as explicações do conteúdo 

da aula a ser ministrada e desenvolvíamos aquilo que estava sendo proposto no plano de aula 

do dia. E ao final de cada aula era explicado a atividade assíncrona do dia. 

Nestes dez dias a qual tivemos a oportunidade de reger ativamente as aulas, foi 

aprofundado alguns temas atuais e de relevância como a explanação do setembro amarelo 

fazendo alusão e frisando bem as emoções como um ato de autoconhecimento e empatia. 

A experiência ministrando aulas foi satisfatória, visto que a medida que os dias iam 

passando, as crianças interagiam cada vez mais, queriam participar, pediam para ler, solicitaram 

ajuda sempre que sentiam dificuldade e vez ou outra voltavam ao assunto de expressar as 

emoções com clareza e cuidado para não invadir o espaço do outro.  

Sendo assim, com tudo que aqui já foi dito, durante as duas semanas de regência foi 

feito o uso da interdisciplinaridade entre dois ou mais componentes curriculares juntamente 

com o projeto do setembro amarelo, o qual foi abordado todos os dias e como sugestão foi 

deixado que as crianças que quisessem e pudessem, assistissem o filme Divertida Mente para 

uma visão complementar sobre o tema. E com as atividades de produção textual foi possível 

montar um livreto em pdf com as obras dos alunos, denominado “Os Sinais das Emoções” Com 

o intuito de aprimorar a escrita, a pesquisa, fazer uso do que se estava sendo trabalhado em sala 

de aula de gramática, ortografia, e nas demais matérias a qual o tema se encaixava, inclusive 

nos probleminhas matemáticos criados pelas próprias crianças. 

Considerando os impactos à saúde mental causados pela pandemia do Covid-19, as 

dificuldades enfrentadas com o ensino remoto e a atividade de estágio sendo realizada no mês 

de celebração do “setembro amarelo”, surgiu o questionamento de como desenvolver atividades 

que contemplem a importância das habilidades socioemocionais para os estudantes, objetivando 

o autoconhecimento e uma relação mais empática na comunidade escolar? 

Dito isto, nosso projeto de intervenção visou reconhecer as várias emoções que sentimos 

durante o dia; e especificamente apresentar as emoções básicas na formação da nossa 

identidade; e discutir a manifestação das emoções em nosso dia a dia.  
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A Atividade proposta foi justamente o livreto em pdf intitulado “Os Sinais das 

Emoções”; e como recurso complementar para quem puder, assistir o filme “Divertida Mente”, 

e a culminância do nosso projeto se deu a partir de uma live por meio da plataforma Google 

Meet com toda a comunidade escolar no dia 28 de setembro de 2021 às 18 horas, onde em 

formato de roda de conversa com auxílio da psicóloga Juliana Meira. Com a participação média 

de 80 pessoas, foi retratado o tema: “Setembro Amarelo, Saúde Mental e Ansiedade”, tudo isso 

de forma leve e acessível a toda comunidade escolar e, sobretudo, aos alunos que fizeram parte 

da inspiração do projeto. 

 

 

CONCLUSÕES 

O estágio supervisionado II do curso de pedagogia é, na prática, o alicerce que nós 

enquanto futuros educadores necessitamos para ter contato com a realidade escolar sob nosso 

olhar de aprendiz. 

Posto isto, afirmamos que este foi o eixo mediador entre a teoria vivida dentro do campo 

acadêmico e a prática realizada na escola. No entanto, este sendo um período tão atípico, nos 

coloca a refletir sobre a versatilidade do professor, pondo à prova seu desempenho não somente 

enquanto mediador, mas também como instigador do conhecimento e da participação dos 

alunos.  Além disso, se fez necessário conversar sobre saúde mental e os impactos da pandemia. 

Por fim, pontuamos que a realização deste estágio foi um ponto chave para a formação 

profissional, pois não há como conhecer a realidade educacional sem vivenciar sua prática, 

problemas ou desafios. A escola se tornou um lugar aberto ao diálogo, e as portas se abriram 

mesmo nos momentos atípicos de distanciamento social, a escola se aproximou aos alunos em 

sua melhor maneira e contribuiu diretamente minha formação acadêmica aproximando-me a 

ela. 
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VIVÊNCIAS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO III NA ÁREA HOSPITALAR: UMA 

EXPERIÊNCIA PARA ALÉM DO ACADÊMICO 

          
Aryane Câmara de Lima1 

Beatriz Neres de Lima2 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta relatos de experiências  que  ocorreram durante a 

disciplina  Estágio Supervisionado III, do curso de Pedagogia, na Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte ( UERN ) Campus Central, . O Estágio tem como proposta  possibilitar 

ao estudante o contato com a gestão de processos educativos em espaços escolares e não-

escolares. Deste modo, o local em que foram realizadas as atividades foi a Liga Mossoroense 

de Estudos e Combate ao Câncer, em que realizou-se atividades de observação, planejamento, 

regência e intervenção no período de um mês. 

 Durante o período em que estávamos no campo de estágio, tivemos a oportunidade de 

observarmos o papel do pedagogo, suas funções e contribuições no ambiente hospitalar, bem 

como construir um projeto de intervenção que contribuísse com as problemáticas identificadas 

na fase de observação. A princípio, percebemos a diversidade de faixa etária dos alunos como 

um desafio que dificulta a prática pedagógica da docente. A classe hospitalar compõe uma gama 

de recursos, incluindo jogos educativos, livros e brinquedos, porém grande parte destes 

materiais atendem a uma faixa etária menor, deixando uma lacuna no processo de aprendizagem 

dos adolescentes. 

Segundo (SILVA, 2017, p. 43) “A classe hospitalar apresenta a seguinte organização: 

existe uma única classe, um professor para trabalhar com alunos de diferentes anos/séries/ciclos 

do ensino fundamental. Às vezes, atendem também alunos da educação infantil”. Constando 

assim um heterogêneo de necessidades, desafios, recursos, atividades, currículo e planejamento, 

sobrecarregando o pedagogo, precisando assim de abordagens além das utilizadas em classes 

seriadas. 

É bem verdade que a área hospitalar é um campo desafiador e repleto de incertezas, e 

com este sentimento decidiu-se embarcar neste imenso horizonte de possiblidades, que permite 

ao educador vivenciar um novo contexto de educação, que ultrapassa os muros da escola.  

                                                           
1 Pedagogia, UERN, aryanelima@alu.uern.br 
2 Pedagogia, UERN, neresbeatriz43@gmail.com 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Segundo (SILVA, 2018, p.20) ser professor é ser construtor de pontes de mediação entre 

o ensino e a aprendizagem, atividade fundamental para ter seus objetivos concretizados no 

exercício da docência, é sempre poder afetar seus alunos com alegria, desejo e motivação.  

Corroborando este pensamento e considerando que o cenário hospitalar tende a ser um lugar 

triste e doloroso para as pessoas ali presentes, compreende-se que o papel do pedagogo neste 

espaço, vai muito além de educador, mas este torna-se um amigo, confidente e terapeuta. E foi 

a partir desta ótica que se realizou as atividades de estágio.  

Entendemos desde o primeiro dia de observação, que o nosso papel iria muito além de 

exercer atividades pedagógicas, iriamos levar alegria e esperança aquelas crianças, jovens e 

seus familiares, construir laços, ser ouvintes, e tudo mais que fosse necessário para tornar o 

processo de tratamento mais leve e feliz. Algumas crianças e jovens podem ficar internadas 

durante meses, o que ocasiona o distanciamento do ambiente escolar, e o pedagogo entra como 

essa ponte entre o aluno e a escola, de modo a garantir uma aprendizagem significativa para 

esses alunos, e diminuir os impactos causados pela falta da escola.  

Foi esta a realidade que observamos durante o exercício do estágio. A pedagoga exerce 

uma parceria direta com as escolas, de modo que esteja em sintonia com o que cada unidade 

escolar está trabalhando. Existe o senso escolar, em que a professora tem acesso as instituições 

em que crianças que estão matriculadas. Desta forma é possível afirmar que o papel do 

pedagogo hospitalar é levar a escola até o espaço hospitalar. 

Este trabalho exige ainda mais desenvoltura, dinamicidade, criatividade e pro atividade 

do professor, pois este lida com diferentes faixas etárias, e com um público incerto, de modo 

que o seu planejamento deve ser diversificado e individualizado. Se no âmbito escolar o plano 

de aula é flexível, no espaço hospitalar essa flexibilidade torna-se ainda mais evidente, pois 

nunca se sabe ao certo a idade do aluno que chegará ao internamento, ou que irá para uma 

consulta. Para cada criança é necessário um processo de conhecimento, conquista e afetividade. 

Saber o que o aluno gosta, quais suas preferências, o seu contexto escolar, suas dificuldades de 

aprendizagem, suas condições físicas e emocionais, entre outros aspectos.  Portanto, para 

favorecer a mediação pedagógica, faz-se necessário a adaptação curricular ao estado clínico, 

psicológico e a temporalidade da presença do estudante na classe.   
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Considerando os aspectos apontados anteriormente, e as condições em que acontece o 

processo de ensino e aprendizagem no âmbito hospitalar, buscou-se durante o período de 

atuação do estágio, exercer um planejamento flexível, simples e diversificado, que pudesse 

atender a diversas idades, e fosse aplicável diante das condições do ambiente. Como já 

havíamos construído um certo vínculo com algumas crianças no período da observação, onde 

conhecemos suas preferências, percebemos os conteúdos em que tinham mais dificuldade, 

usamos isso ao nosso favor, e desta forma realizamos as atividades com mais êxito. 

Durante a fase de planejamento, tivemos acesso a alguns documentos como o senso 

escolar e o plano de ação, que nos ajudaram a planejar de forma mais clara e condizente com a 

realidade dos alunos. A pedagoga do hospital, assim como toda a equipe de profissionais, pais 

e alunos, foram bem solícitos e acolhedores, o que facilitou o processo de construção dos planos 

de aula. 

As atividades foram pensadas de maneira lúdica, de forma que tornasse o processo mais 

leve e divertido. Buscamos utilizar o lúdico para nos aproximarmos das crianças e conquista-

las. Utilizamos atividades como jogos da memória, jogos de tabuleiros, trilhas, bingo 

matemático, quebra cabeça, pega varetas, fantoches, quizz, massinha de modelar, desenhos, 

pinturas e vídeos, sempre pontuando o objetivo que pretendíamos com determinada atividade. 

Até mesmo nas atividades xerografadas, buscávamos realizar uma abordagem mais dinâmica, 

sem se desviar da proposta da atividade. 

Outro aspecto que consideramos pertinente ao construir o planejamento, foi envolver a 

família nas atividades, como forma de proporcionar uma interação entre os alunos e os pais. 

Esse vínculo é primordial tanto para as crianças e adolescentes, como para os familiares, que 

muitas vezes são privados de momentos de lazer. 

A experiência no espaço hospitalar trouxe-nos grandes contribuições e aprendizados, 

não somente no âmbito acadêmico e profissional, mas também enquanto seres humanos. 

Durante o estágio não realizamos somente atividades para cumprir a carga horária da disciplina, 

mas construímos laços, fizemos amizades, conhecemos histórias de superação que nos 

inspiraram e deixaram marcas em nossos corações, assim como também acreditamos que 

deixamos marcas na vida das pessoas. Assim como cita (ALVES, 2000, p.4) ensinar é um 

exercício de imortalidade. De alguma forma continuamos a viver naqueles cujos olhos 

aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais.  
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CONCLUSÕES 

A experiência do Estágio Supervisionado III possibilitou uma visão de educação ainda 

mais sensível e humana, pois, se na escola é necessário ter empatia, afeto e respeito pelas 

crianças, o espaço hospitalar exige ainda mais sensibilidade e flexibilidade, considerando que 

devido as circunstâncias em que se encontram os alunos, o processo de ensino e aprendizagem 

torna-se ainda mais delicado e especializado, de modo que respeite o tempo e as condições de 

saúde de cada criança.  

Vivenciar o espaço hospitalar nos revelou a dimensão da versatilidade do trabalho 

pedagógico, que pode ocorrer em diferentes espaços. Trazendo reflexões acerca da 

grandiosidade do papel do pedagogo hospitalar, e de aspectos pertinentes a esse ambiente, que 

ultrapassam a barreira pedagógica. Desta forma, abrimos leques para pesquisas futuras, que 

podem contribuir com um melhor desenvolvimento das atividades pedagógicas na área 

hospitalar.  
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A FORMAÇÃO DOCENTE EM EDUCAÇÃO FÍSICA: REPRESENTAÇÃO DO 

PROFESSOR SURDO 

André Luis da silva Gomes Nogueira1 

 

INTRODUÇÃO 

A formação docente de forma geral implica a reflexão sobre a inclusão para docentes e 

discentes com deficiência. A licenciatura ou bacharelado em Educação Física especificamente 

nos permite refletir sobre a importância da representação do professor surdo. Neste relato, 

apresento-me como um discente do curso de licenciatura em Educação Física, surdo de 

nascença e atleta de diversas modalidades. Há anos atuo como incentivador, como instrutor da 

comunidade surda, em diversos assuntos relacionados ao cotidiano, principalmente sendo um 

representante no que se refere à prática de esportes. 

A inclusão por meio dos esportes não é uma utopia, mas sim, algo possível de ser 

realizado na prática, embora existam dificuldades, mas é algo possível de acontecer. Algo 

interessante é que minha preferência por esportes surgiu desde a infância, pois na escola,  

percebia como meus professores agiam, a maneira de conduzir e ensinar a turma à praticar 

esportes, a partir de então, surgiu a vontade de que outros surdos também pudessem conhecer 

e viver boas experiências, para proporcionar adrenalina, o prazer das práticas esportivas de 

forma geral. Por meio de aprendizados ao longo da vida, fui adquirindo a perspectiva do que é 

se tornar profissional e desta forma, comecei a ser instrutor, por meio de diálogos, práticas 

informais e formais dentro de associações, com participação em jogos, campeonatos, Copa 

Brasil de surdos, entre outros, e pude adquirir mais conhecimento para me tornar um 

representante de qualidade para a comunidade surda. 

Neste sentido, é fundamental haver práticas inclusivas no ambiente escolar, haver 

formação de qualidade para as pessoas com deficiência, no caso dos surdos, é necessário 

acessibilidade linguística, segundo a lei, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) foi 

reconhecida pelo governo com o status de língua a partir do Decreto n° 5.626 de 22 de dezembro 

de 2005, pois instaura a Lei n° 10.436 de 24 de abril de 2002, a Lei da LIBRAS. A lei possibilita 
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a LIBRAS ser pesquisada e ensinada em cursos, universidades, também é disciplina obrigatória 

na matriz curricular dos cursos de licenciatura, fonoaudiologia, e deve ser difundida em escolas, 

empresas públicas e particulares, assim, criou-se novos cursos em nível superior, por exemplo 

a graduação de Letras-LIBRAS, que possibilita a formação de  tradutor/intérprete de LIBRAS, 

sendo assim, difundindo a língua. 

A profissão do intérprete é de total importância para a comunidade surda, 

principalmente no ambiente escolar, é por meio da tradução e interpretação que o aluno surdo 

poderá compreender claramente os conteúdos acadêmicos, interagir, se desenvolver e aprender 

a profissão. No caso do meu relato especificamente, a instituição que eu estudo tem 

acessibilidade, com disponibilidade de tradutor e intérprete de LIBRAS para todas as aulas, o 

que me possibilita aprender de forma significativa e compartilhar os conhecimentos adquiridos 

com a comunidade surda externa também. A inclusão é um processo que envolve o todo, e 

todos juntos podemos lutar por um processo efetivo de inclusão e melhores condições. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Este estudo estabeleceu (no primeiro contato com o campo empírico) como sujeito 

participante, sendo discente da graduação em Educação Física, sendo aluno surdo incluído, que 

constituí como principal participante da pesquisa, uma vez que as análises realizadas são 

possíveis por meio de experiências empíricas e estudo bibliográfico, e em contato com a 

comunidade surda, em aulas, contextos formais e informais que foram a fonte principal de 

observação e construção dos dados. 

Podemos refletir que um dos problemas encontrados estão relacionados a falta de 

comunicação, as barreiras comunicacionais entre os surdos e ouvintes, principalmente entre 

professores ouvintes e alunos surdos, o que pode gerar desinteresse no aprendizado por parte 

dos surdos. Se o professor não tem experiência, se não tiver intérprete ou se faltar a 

comunicação e ele não conseguir adaptar os materiais para ajudar os alunos, o pior prejuízo será 

para os próprios surdos. 

O professor de Educação Física que é surdo, que trabalha com esportes, precisa pensar 

em novas propostas e abordagens teórico-metodológicas para serem colocadas em prática com 

seus alunos, sejam surdos ou ouvintes, práticas que irão estimular à criatividade, a expressão 

corporal, a liberdade de movimentos, a ludicidade, entre outras coisas. Os estudantes surdos e 

ouvintes precisam do incentivo para o momento na vida e nas aulas. Assim, com boa 

comunicação, o professor pode observar os dados da escola, proporcionar pesquisas, 
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desenvolver interações, com apresentações individuais e coletivas, trocas entre os professores 

com seus respectivos alunos surdos e ouvintes. 

Os sujeitos surdos percebem que os profissionais que não tem interesse ou não buscam 

conhecimento na área, certamente não farão a diferença na vida deles, porque as pessoas 

ouvintes já estudaram, cursaram faculdade, até mesmo professores de Educação Física com 

formação, eles conseguem lugar de destaque no mercado de trabalho, mas não tem experiência 

com pessoas com deficiência, e por meio de estudos, de comprovações teóricas e práticas, as 

pessoas podem adquirir essa consciência da importância da inclusão, assim pensar e exercitar 

novas propostas e abordagens teórico-metodológicas, que irão estimular à vida das pessoas com 

deficiência, promover mais criatividade, a expressão corporal, esportiva, com liberdade de 

movimentos, brincadeiras, ludicidade, entre outras essenciais ao aprendizado com qualidade.  

Atualmente o número de surdos está crescendo no sistema educacional regular, e 

conseqüentemente na Educação Física, disciplina cujo se direciona a formação do 

indivíduo assim como as demais, porém se fundamenta na cultura corporal do 

movimento e suas bases biológicas, psicológicas e sociais, sendo assim para atender 

esses alunos na disciplina de Educação Física(...) (DUARTE, 2022, p.11). 

 

Os surdos aprendem de forma visual, no contexto educacional, social, psicológico, entre 

outros, a interação com o mundo externo tem grande ligação com as experiências visuais que 

este sujeito possui. No ambiente escolar, desde criança, os surdos adquirem informações e 

conhecimentos por meio dos estímulos visuais, assim, assimilam e acomodam saberes sobre as 

pessoas, os objetos, os animais e vão se desenvolvendo em áreas que mais despertam o seu 

interesse. 

Mediante aos estudos, com esforço, dedicação, treino, ganhei medalhas em diversas 

modalidades, como por exemplo, futebol de campo, handebol, futsal, natação e na corrida de 

rua dos bombeiros em venci em 1 lugar como pessoa com deficiência, no caso, surdo. É uma 

grande satisfação participar, adquirir experiência para incentivar outras pessoas surdas, assim 

como eu e minha família. Por meio da motivação aos surdos, do trabalho voluntário e do 

incentivo às práticas corporais e sociais, decidi me profissionalizar na área e cursar a graduação 

de licenciatura em Educação Física. A escolha pela licenciatura é para apresentar, incentivar, 

compartilhar saberes, transformar vidas, demonstrar para as pessoas surdas e ouvintes que nós 

somos capazes de estudar, trabalhar, ser profissional de qualidade, com conhecimento e boas 

experiências. 
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Figura 01: Copa Brasil de Futsal de Surdos em Uberlândia-MG  

 

Fonte: Própria (2018) 

Desta forma, podemos perceber a necessidade de formação com qualidade e inclusão 

para as pessoas com deficiência, neste contexto, lutei e continuo lutando para que os surdos 

compreendam a necessidade de termos profissionais que sejam engajados, comprometidos com 

o trabalho, visando melhorias e inclusão de forma geral. Os surdos são capazes de estudar, de 

buscar conhecimento e compartilhar com outras pessoas, afinal, a inclusão e acessibilidade são 

fundamentais a todas pessoas, não somente as pessoas com deficiência. O objetivo da minha 

trajetória profissional e de vida é compartilhar o bem, por meio dos esportes, do conhecimento, 

da união entre surdos, da luta por nossos direitos, por melhores condições linguísticas, 

estruturais, esportivas, físicas para Surdos e ouvintes, promovendo a inclusão e troca de saberes, 

pois algo muito válido é aprender uns com os outros. 

 

CONCLUSÕES 

A minha formação docente está sendo fundamental para compreender os conceitos e 

aspectos de ensino e aprendizagem, ainda estou cursando a licenciatura, mas quando finalizar, 

quero exercer meu trabalho de forma ética, profissional, comprometida e participar de muitos 

esportes com a comunidade surda, em diversas modalidades, mas o principal é que mesmo com 

dificuldades, não podemos desistir, continuaremos firmes e independente do resultado, já 

somos vitoriosos por lutar e participar de forma ativa. 
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A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DIGITAIS NA FORMAÇÃO (CONTINUADA) DE 

PROFESSORES: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM CURSOS DE EXTENSÃO 

  
Alyssandra Viana Fonseca1 

Letícia dos Santos Carvalho2 

 

 

INTRODUÇÃO 

Mais importante do que falar acerca de como a utilização das Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação (TDIC) e as múltiplas possibilidades ofertadas pelos recursos 

interacionais disponíveis na Web 2.0 favorecem o processo de ensino e aprendizagem, é utilizar, 

em sala de aula, tanto remota, quanto presencial, esses recursos. Mas, como o professor pode 

lançar mão dessas ferramentas quando não sabe como (instrumentalmente) e de que forma 

(metodologicamente) utilizá-los? 

Responder esse questionamento e amenizar essa problemática foi o ponto norteador das 

atividades desenvolvidas em 2020 e 2021 no projeto de extensão intitulado “A utilização de 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação na elaboração de produtos didáticos”. 

O referido projeto é vinculado à Faculdade de Engenharia, Letras e Ciências Sociais do 

Seridó (FELCS) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e almejava, entre 

os objetivos, elaborar propostas reais de ensino que contribuíssem para o processo de ensino e 

aprendizagem nas escolas, a partir da criação de produtos e planejamentos didáticos com os 

recursos digitais, para além do uso instrumental destes. Para tanto, ofertaram-se alguns cursos 

de extensão, remotamente, voltados para a formação inicial e continuada de profissionais da 

educação. É sobre essas experiências que o presente relato tratará.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Os cursos ofertados (quadro 1) aconteceram de forma remota, cada um com 30 vagas 

disponibilizadas, e tiveram como participantes alunos(as) das diversas licenciaturas e 

professores da rede pública de ensino, tanto básica, quanto superior, de todo o país.  

 
Quadro 01: Cursos de extensão ofertados pelo projeto 

                                                           
1 Mestranda em Estudos da Linguagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

alyssandraviana01@gmail.com 
2 Doutora em Educação, Professora do curso de Letras da Faculdade de Engenharia, Letras e Ciências Sociais do 

Seridó, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lleticia_carvalho@hotmail.com 
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Fonte: Própria (2022). 

 

Para tanto, as ações fundamentaram-se nos pressupostos de Schön (1992), que entende 

que as experiências vivenciadas em cursos de formação refletirão nas práticas desenvolvidas 

por esses profissionais em ambiente de trabalho e propõe um novo design/currículo de 

superação da racionalidade técnica e de implementação de uma epistemologia da prática para 

o processo de ensino-aprendizagem, baseada na reflexão-na-ação e não somente em conteúdos 

teóricos. Além do arcabouço teórico-metodológico que valoriza a homologia de processos (na 

qual as ações são pautadas em práticas vinculadas à realidade, e não no formato de palestra, 

sem protagonismo dos envolvidos), também seguiram os pressupostos de Estéban (2001), no 

que diz respeito ao aspecto formativo da avaliação das aprendizagens, em geral, e Mendes 

(2020) no ato de avaliar em tempos de pandemia. Ancoraram-se, ainda, em Geraldi (2010) 

quando trata da aula como um espaço de movimento de ideias e em Freire (1997), ao sinalizar 

as exigências do ensinar, sendo o diálogo a mola propulsora de toda a ação. 

Os cursos também seguiram a perspectiva de que a educação tem o poder de transformar 

as tecnologias, e não o inverso, rompendo com a visão do neotecnicismo digital (FREITAS, 

2021) que limita a atuação pedagógica do professor à utilização de recursos. Priorizava-se, 

assim, na proposição de atividades, a autonomia dos participantes inscritos nos cursos 

ofertados, além do protagonismo e da colaboração entre eles. 

Apresentava-se, inicialmente, dicas referentes à produção dos materiais didáticos, como 

por exemplo: como elaborar um roteiro para produção de videoaulas, ou, até mesmo, como 

realizar o aquecimento vocal antes de produzir um podcast. Na sequência, os recursos eram 

CURSO RECURSOS DIGITAIS 

APRESENTADOS/UTILIZADOS 

MÊS/ANO DE 

OFERTA 

Criando recursos audiovisuais para 

aulas remotas, híbridas e presenciais 

Toontastic, Plotagon, Powtoon e 

Animaker 2.0 (Screencastify e 

Inshot, apenas no mês 09/2020) 

Setembro/2020, 

março/2021 e 

julho/2021 

Como criar instrumentos de 

avaliação da aprendizagem com 

recursos digitais 

 

FlipGrid, Padlet, Google Forms 

Outubro/2020 e 

março/2021 

As redes sociais como ferramenta 

de ensino e aprendizagem 

WhatsApp, Telegram, 

Facebook e Instagram 

Novembro/2020 e 

março/2021 

Usando os recursos do Google em 

aulas remotas, híbridas e presenciais 

Google Docs, Google Classroom e 

Google Apresentações. 

Dezembro/2020 

Criação de Podcast Anchor e Discord Agosto/2021 e 

setembro/2021 

Criação de Videoaulas Screencastify, Loom, Inshot, 

Powerpoint e Canva 

Julho/2021 
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apresentados através de tutoriais em PDF e em vídeos explicativos (figura 1), produzidos e 

disponibilizados pelos mediadores dos cursos. Isso porque, segundo Schön (1992), as 

intervenções são mais proveitosas quando acontecem em forma de mediações do que em 

formato de aulas ou palestras, pois, assim, os participantes criam a sua trilha de aprendizagem, 

em seu tempo (na maioria das vezes), ritmo e com base em suas necessidades e dificuldades.   

 
Figura 01: Materiais disponibilizados no curso de extensão “Criação de videoaulas” 

 
Fonte: Própria (2021). 

 

Por fim, realizava-se a proposição de uma atividade prática que tinha como objetivo 

possibilitar que os participantes elaborassem propostas de atividades/planos de aulas que 

contemplassem o recurso digital, a partir de temáticas que se relacionavam tanto com o uso das 

TDIC no ensino, quanto com os desafios e possibilidades do ensino remoto.  

Desse modo, além de aprenderem a utilizar a ferramenta em práticas pedagógicas, eles 

refletiam e discutiam acerca dos temas propostos. Ou seja, os planejamentos dessas atividades 

foram alinhados à realidade dos participantes, em suas salas de aula, a partir de metodologias 

que possibilitavam refletir acerca das ações que estavam sendo realizadas, instrumental, teórica 

e metodologicamente. 

 
CONCLUSÕES 

Para além das conexões virtuais das salas do Google Meet, os cursos ofertados 

possibilitaram a construção de um espaço de trocas de experiências e conhecimentos entre 

futuros professores e professores que já atuavam na rede, debatendo-se sobre as possibilidades 
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e as dificuldades do ensino remoto, com o intuito de contribuir para a melhoria na qualidade do 

ensino que estava sendo ofertado, em tempos de pandemia e para além dela. 

Por trás dos ícones com (e sem) fotos dos participantes e das poucas imagens 

transmitidas pela webcam de seus dispositivos, havia aqueles que, mesmo conectados na sala 

de aula virtual, permaneciam apenas de “foto presente”. Ou seja, assim como acontece muitas 

vezes nas salas de aula presenciais, nem todos os participantes (contraditoriamente) 

participavam efetivamente das atividades propostas.  Mas havia também pessoas dispostas a 

aprender:  professores que não tinham habilidades instrumentais e metodológicas quanto ao uso 

destes recursos digitais, quando passaram a, obrigatoriamente, utilizá-los na mediação de suas 

aulas, e buscavam nesses cursos maneiras de amenizar essas lacunas formativas.  

Era preciso, portanto, à época, e ainda hoje, de iniciativas que potencializassem e 

potencializem a reflexão e contemplassem as necessidades formativas desses (futuros) 

profissionais, a partir de situações reais de atuação. Dessa forma, as ações desenvolvidas 

atenderam a esse princípio: que, quando necessário, os professores e futuros professores estejam 

preparados para produzir videoaulas, animações, documentos colaborativos, atividades em 

redes sociais, murais dinâmicos digitais e que saibam utilizar o Toontastic, o Padlet, o Google 

Forms, o Anchor e tantos outros recursos em suas aulas, sem nunca perder de vista o objetivo 

principal: a aprendizagem dos alunos. 
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O DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE ESCOLAR A PARTIR DA 

REALIZAÇÃO DE PROJETOS E CICLOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

 
 

Jayonara Mychele da S. Teixeira 1 

Kátia Clemente da Costa Vieira2 

Maria Mônica Oliveira Toscano 3 

Liliane Silva Câmara de Oliveira4 

 

 

INTRODUÇÃO 

O trabalho escolar é desafiante, uma vez que as situações que se apresentam diante da 

realidade e comportamento individual refletem no ambiente e podem comprometer os 

resultados de aprendizagem de toda uma comunidade. Por isso é importante que os 

profissionais em educação estejam dispostos a refletirem de forma crítica as situações 

presentes na escola e buscarem sempre propostas práticas que mudem para melhor as 

propostas de trabalhos pedagógicos buscando aquelas que melhor se adequam à realidade 

local sem desconsiderar o que o currículo. 

Esse trabalho vem apresentar um relato de experiência com finalidade de socializar 

ações relacionadas com o currículo escolar através da realização de projetos pedagógicos na 

Escola Municipal Olinto Paulino dos Santos - EMOPS, localizada em Olho-D’água (zona 

rural) do Município de Pureza/RN, e como tem sido positivo os resultados. 

A proposta de trabalho com projetos e ciclos de formação continuada adotadas pela 

EMOP com a comunidade escolar, tem como fio condutor o processo de ensino e 

aprendizagem, a partir do momento que ficou preocupante o número de alunos apresentando 

comportamento “indisciplinar” e “baixo aprendizado” que apresentavam-se na escola 

durante o percurso letivo. 

 

 

 
 

1 Especialista em Neuropsicopedagogia, Psicopedagogia, Coordenadora Pedagógica da E. M. Olinto Paulino dos 

Santos, Instituição, jayo.2008@hotmail.com 
2 Especialista em Gestão e Coordenação Pedagógica, Gestora Escolar da E. M. Olinto Paulino dos Santos Curso, 

Instituição, katiaclementecosta@gmail.com 
3 Especialista em Gestão e Coordenação Pedagógica, Professora da Educação Infantil da E. M Olinto Paulino dos 

Santos, monica.toscano.@gmail.com 
4 Mestre em Ensino de Ciências, Especialista em Neuropsicopedagogia, Coordenadora na Secretaria Municipal 

de Educação de Pureza/RN, lilianecamara2007@hotmail.com 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
As reflexões sobre como melhorar a efetivação do processo de ensino/aprendizagem 

na EMOPS por parte do corpo docente começaram a partir das discussões acerca dos 

resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB - do Município de 

Pureza / RN, uma vez que a rede de ensino ainda não atingiu as metas preestabelecidas. 

 

Em 2017, ao iniciar o ano letivo na referida escola e observação dos casos de 

indisciplina dos estudantes, foi realizado um levantamento de dados a partir de momentos de 

escuta com a comunidade escolar (direção, coordenação pedagógica, professor, funcionários e 

familiares) com o objetivo de entender os motivos das indisciplinas perceptíveis por parte de 

alguns alunos. Em seguida, os dados foram tabulados com intenção de refletir e criar projetos 

com finalidade de amenizar as situações então apresentadas como ameaça ao bom convívio 

escolar e aos resultados de aprendizados. Como coloca Priscila Chupil (2018): 

 

Cuidar ainda dos aspectos gerais da sala de aula é um fator de grande 

importância, uma vez que a indisciplina pode afetar a aprendizagem do aluno 

e de quem está a sua volta. Compreender por que ela acontece e como 

intervir nessa situação também contribui para a boa aprendizagem. (CHUPIL, 

P.27). 

 

Dando continuidade a essa idéia pedagógica voltada ao diálogo e a prática, em 2018 

foi priorizada pela equipe pedagógica a proposta de Formação Continuada na Escola, 

embasada nos fundamentos da corrente teórica sociointeracionista, por sustentar o fazer 

pedagógico da instituição e revelar as especificidades e os desdobramentos dos Projetos de 

trabalho sugeridos para amenizar as dificuldades e/ou transtornos de aprendizagens, que 

implicam também na indisciplina escolar. Nessa sequência, foram desenvolvidos alguns 

projetos. 

 

O 1º Projeto foi intitulado Intervenção Psicopedagógica como alternativa de 

Superação das Dificuldades de Aprendizagem na Escola Multisseriada (2018), com a 

finalidade de investigar as causas das reprovações e “indisciplinas”, visando analisar, 

compreender e buscar estratégias pedagógicas para contribuir com as melhorias nos resultados 
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escolares dos estudantes. Com o desenvolvimento do mesmo (Figura 01), foi possível 

observar alguns resultados positivos no segmento aluno, como também perceber que havia 

uma necessidade de ampliação das formações para envolver as famílias nesse processo. 

 

Figura 01: Intervenção Psicopedagógica como alternativa de superação das dificuldades de aprendizagem. 

 

 
Fonte: Própria (2021). 

 
A partir dessa análise surgiu o 2º Projeto: Eu e Minha Família Vivendo Valores na 

Escola (2018), com o propósito de dialogar com as famílias na intenção de resgatar valores 

essenciais para um ambiente escolar e familiar saudável. Nesse sentido Tiba (2006) afirma 

que: 

 

“A educação ativa formal é dada pela escola. Porém, a educação global é 

feita a oito mãos: pela escola, pelo pai e pela mãe e pelo próprio adolescente. 

Se a escola exige o cumprimento de regras, mas o aluno indisciplinado tem a 

condescendência dos pais, acaba funcionando como um casal que não chega 

a um acordo quanto à educação da criança (TIBA, 2006, P. 183). 
 

Assim foi possível entender que é preciso criar ambientes significativos para 

dialogarmos com o segmento família, sem culpabilidade, pois a indisciplina não atinge 

somente a escola, ela perpassa os muros escolares e adentram prejudicando os lares e a 

sociedade. Ao ser colocado em prática, esse projeto aflorou a Formação Continuada da 

Família na Escola com encontros para dialogar com esses autores, o que se consagrou como 

Encontro Dialógico com a Comunidade Escolar, com realização mensal contando sempre 

com uma participação profissional externa denominada de Visita de Valor (parcerias com 

profissionais de diversas áreas que colaboram com o processo de ensino e aprendizagem). 
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Ao final do ano letivo (2018) o projeto foi submetido a uma avaliação pela equipe 

escolar, para constatação dos resultados (positivos), identificação das ameaças 

(externas/internas) e apontamento das necessidades de novas ações no âmbito educativo 

envolvendo as famílias. Foi assim, que surgiu o 3º Projeto: Eu e Minha Família Viajando 

no Mundo da Leitura (2019) com o propósito de incentivar, estimular e motivar as famílias a 

fazerem parte da viagem literária que começa na escola e continua em casa (Figura 02 e 03). 

A ideia desse projeto foi envolver toda a Comunidade Escolar. Não se tratou de um projeto 

relâmpago, com a finalidade de tratar o assunto com superficialidade, mas sim ultrapassar os 

muros da escola com ações atrativas, significantes e com ludicidade, que logo foi posto em 

prática. 

 

Figura 02: Eu e Minha Família Vivendo Valores 

 

 
Fonte: Própria (2019). 

 
Figura 03: Eu e Minha Família Viajando no Mundo da Leitura 

 

 
Fonte: Própria. 
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As experiências dos projetos de trabalho revelaram amplo potencial de 

desenvolvimento para professores, estudantes e toda a comunidade escolar, mesmo diante do 

novo cenário de educação em anos de pandemia (2020/2021), pois ainda assim a educação 

remota possibilitou a continuação do desenvolvimento das ações com utilização das 

ferramentas tecnológicas ligadas a internet. 

 
CONCLUSÕES 

O trabalho realizado na EMOPS a partir do desenvolvimento dos projetos tem se 

mostrado importante e com resultados positivos, uma vez que ao longo do tempo e da 

realização das práticas foi possível observar uma mudança significativa e muito positiva no 

desenvolvimento comportamental e intelectual dos estudantes e professores. 

O refletir, pensar e criar a partir da ação docente demonstrou que essa prática é capaz 

de contribuir no desenvolvimento de toda comunidade escolar e seus resultados são 

perceptíveis para além dos muros da escola, refletindo nas residências dos estudantes a partir 

do envolvimento da família. 

A pretensão é que a escola continue planejando com foco no desenvolvimento da 

comunidade escolar como um todo, estando atentos sempre aos resultados de cada ação 

pedagógica desenvolvida e abertos à construção de continuação dos que já têm e criação dos 

novos projetos. 

 
REFERÊNCIAS 

 
 

CHUPIL, Priscila. A neuropsicopedagogia e o processo de aprendizagem, Curitiba - PR: 

IESDE Brasil, 2018. 

TIBA, Içami. limite na medida certa. São Paulo - SP: Integrante Editora, 2006. 

907



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

 
 

  [1]      

UM MERGULHO NA ANCESTRALIDADE: UMA ABORDAGEM DA OBRA “AZIZI 

O MENINO VIAJANTE”, DE CONCEIÇÃO EVARISTO 

          
Maria Luiza Araújo dos Santos1 

Judite da Silva Ribeiro 2 

Francilda Araújo Inácio3 

INTRODUÇÃO 

  Mìchele Petit, em seu livro A Arte de ler ou como resistir à adversidade (2009), 

levanta alguns exemplos representativos de que a leitura é refúgio seguro, destacando 

ocorrências que demonstram, num âmbito mais localizado, como os livros serviram, por 

exemplo, para aplacar grandes angústias de homens e mulheres em Auschitz, durante o horror 

nazista, os sofrimentos de muitos em prisões durante as ditaduras argentina e uruguaia, bem 

como em ocorrências que abarcam grandes massas, a exemplo da 2ª Guerra Mundial, quando 

houve uma ampliação das práticas leitoras. Ainda Petit, desta feita no Artigo “Transfigurar el 

horror en beleza”, corrobora a concepção de ser a leitura, em situação de crise, um 

indiscutível abrigo seguro, um espaço de acolhida para a reflexão e reconstrução da 

identidade, recuperação de algo perdido e enfrentamento do novo.  

Partindo dessa perspectiva e tendo como foco uma dessas situação de crise -  A 

migração - , o presente trabalho visa apresentar uma experiência de prática leitura vivenciada 

por ocasião da realização da oficina de mediação de leitura denominada  “Acolhe(lendo): a 

mediação leitora em contexto de refúgio e migração'', ofertada pelo Grupo de pesquisa 

“Leitura e formação literária – (LFL/IFPB/CNPQ)”, no segundo semestre de 2022, tendo 

como público-alvo estudantes do Curso de licenciatura em letras a distância do Instituto 

Federal da Paraíba – IFPB. O objetivo geral da oficina foi o preparar futuros agentes de leitura 

para lidar com abordagens de leitura direcionadas a crianças e adolescentes migrantes 

oriundos da América latina, cujos pais procuram o Brasil para viver. 

 Ministrada de forma remota, a oficina estruturou-se sob duas etapas: 1- Leituras e 

discussões do aparato teórico-metodológico, que envolvia a temática central, a saber: 

literatura e acolhimento, além de assuntos afetos à literatura infantil e juvenil e práticas de 

mediação de leitura literária a partir de livros-álbum, principalmente; e 2 – Apresentação de 

                                                           
1 Graduada em Letras com habilitação de língua portuguesa - (IFPB). luiizasantos1@gmail.com  
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práticas de leitura voltadas a crianças e adolescentes em situação de migração e refúgio.  A 

prática de mediação leitora a ser aqui descrita partiu da obra “Azizi, o menino viajante”, de 

Conceição Evaristo, ilustrada por Cleyton Almeida, com vistas a refletir sobre a 

ancestralidade do povo negro por meio da história de Azizi, personagem central da obra. 

Nesta obra identificamos os lutos passados de geração em geração em função da migração 

forçada do povo negro.  

Relato de experiência: Um mergulho na ancestralidade: uma abordagem da obra “Azizi, 

o menino viajante”. 

A nossa abordagem partiu da obra “Azizi, o menino viajante”, cuja escolha deu-se 

pelo tratamento direto à temática, no qual se sobressai os lutos pela perda do pertencimento, 

pela terra e pela cultura (ancestralidade), que foram, também, tópicos de discussões nas 

reuniões do projeto, que antecederam as oficinas de mediação de leitura. Partindo das 

discussões levantadas no livro “A arte de ler - ou como resistir à adversidade”, de Michèle 

Petit, que aborda a literatura em contextos de crise, a nossa apresentação iniciou-se com 

perguntas provocativas a partir do seu título da prática, a saber: “Conhecendo terras ancestrais 

com: Azizi, o menino viajante”; em seguida foi desenvolvido um “jogo da forca”, que tinha 

como desafio perguntas que instigavam a descoberta da temática “Ancestralidade”. A 

princípio, os participantes não sabiam que era esta a palavra a ser descoberta, mas, a partir das 

instigações do mediador, eles tentavam descobrir quais eram as letras a comportavam.  

 Passados esses momentos iniciais, foi realizada a leitura integral da história, em que 

tentamos enfatizar as imagens contidas na obra, como forma de melhor apreciá-la. A leitura 

foi feita pausadamente com entonação vocálica adequada para os ouvintes, com vistas a 

minimizar os efeitos da barreira linguística, já que o público-alvo, crianças e adolescentes 

latinos, não têm a língua portuguesa como sua primeira língua. Para que essa apresentação 

ficasse mais atrativa, foram expostas em slides, uma a uma, as páginas do livro para que 

houvesse uma interação visual e mais aproximação com os detalhes das lindas ilustrações da 

obra. Percebemos que as imagens projetadas nos slides provocaram e deixaram mais evidente 

a aproximação dos participantes com seu passado e suas reminiscências, uma vez que eles se 

sentiram estimulados a expor seus sentimentos quanto às memórias de sua ancestralidade, 

relatando histórias de sua cultura, tradições e costumes religiosos.  Isto nos leva a pensar que 
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o contato com a literatura, não só pela escuta, mas também pela dinâmica na qual ela é 

apresentada, ajuda-nos a acolher as dores passadas e a regressar, por meio da imaginação, a 

nossas origens, ao mesmo tempo que desnuda o nosso presente, tornando-o mais claro. 

Esses sentimentos foram, a nosso ver, potencializados pela forma como se deu a 

escuta dos mediadores às falas dos participantes e pela criação de um espaço acolhedor à 

palavra do outro, atributos do mediador que aproximam o ouvinte/leitor ao texto literário. 

Nesse sentido, recorremos a Petit (2010, p. 59), ao afirmar que “quando lê, cada leitor faz 

reviver essa voz, que provém às vezes de muitos séculos atrás. Mas para as pessoas que 

cresceram longe dos suportes impressos, alguém tem que emprestar sua voz para que 

entendam aquela que o livro carrega.” Assim, foi emprestando a nossa voz que buscamos 

abordar de forma acolhedora o livro “Azizi, o menino viajante”. 

A abordagem de leitura obteve, em nossa avaliação e também na avaliação dos 

participantes, resultados satisfatórios diante dos objetivos propostos: promoveu um diálogo 

fluido dentro da análise e reflexão do texto literário, instigou os participantes à análise das 

ilustrações e instigou a exposição de lembranças de fatos passados e de sua ancestralidade, o 

que acentuou a criação de uma atmosfera de afeto e acolhimento ao grupo. Para fins de mais 

esclarecimentos acerca das atividades propostas na mediação leitora, vejamos a descrição a 

seguir:  

As atividades foram pensadas a partir do objetivo de “Conhecer e refletir sobre a 

ancestralidade do povo negro por meio da história de Azizi, o menino viajante, identificando 

os lutos passados de geração em geração”, que mencionamos anteriormente na descrição da 

intervenção de mediação leitora, e também de um outro objetivo: “Proporcionar momentos de 

acolhimento às dores e lutos dos participantes”. Vamos a elas: 

 Atividade 1: Antes da leitura e da visualização da capa do livro, foi desenvolvido “o 

jogo da forca”, a partir do enunciado “Descubra a palavra e ganhe uma passagem para 

viajar conosco”. Nessa atividade os participantes deveriam descobrir uma palavra, 

composta por 14 letras que intitulavam a nossa prática de mediação leitora - 

Ancestralidade. Tal atividade proporcionou aos participantes o contato com a temática 

da obra a ser enfatizada na mediação, criando uma expectativa sobre a história 

narrada. 
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 Atividade 2: Em seguida foi proposta a construção, via desenho, da capa de um 

passaporte para que pudéssemos viajar pelo mundo da imaginação por meio da leitura. 

Essa atividade teve como objetivo motivar e aguçar a curiosidade dos participantes 

pela leitura a ser apresentada. Feito isto, foram apresentados os desenhos. Alguns 

participantes, por vontade própria, decidiram falar sobre experiências e histórias 

passadas da própria vida. A ideia era e da promover uma atmosfera de “viagem ao 

passado”: a nosso ver, conseguimos êxito quanto a tal intento. 

 Atividade 3: Vencida a etapa 2, partimos para a viagem do protagonista da história: 

“Azizi”. Foi realizada a discussão da obra em seus detalhes, da qual surgiram muitos 

comentários e muitas reflexões. Por fim, foi proposta escuta da música “Minha 

Ancestralidade”, de Nega Lu, cuja letra foi correlacionada à história narrada em 

“Azizi, o menino viajante”.  

 

CONCLUSÕES 

Partindo da percepção de que a literatura constitui-se ferramenta para o enfrentamento 

a adversidades, o presente relato de experiência vem demonstrar o nosso intento em contribuir 

para a implementação de práticas metodológicas de abordagem do texto literário voltadas a 

crianças e jovens migrantes, como parte integrante das estratégias de seu acolhimento e 

inclusão, investindo em atividades que instigam a imaginação, a criatividade e a reflexão 

sobre o mundo que os cerca, mediadas pela leitura literária. Acreditamos que a prática de 

leitura da obra “Azizi, o menino viajante” proporcionou aos participantes momentos de 

reflexões acerca de sua cultura, levando-os a perceber o quanto a literatura é relevante 

também, além de outras funções, para imprimir mais humanização em todos nós.  
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OS PRIMEIROS PASSOS NA DOCÊNCIA DURANTE UMA PANDEMIA: 

A CHEGADA À SALA DE AULA ATRAVÉS DAS NOVAS TECNOLOGIAS 

          
Joelson Joventino Santos1 

 

INTRODUÇÃO 

Os primeiros passos na docência são momentos que ficam marcados na carreira do 

educador, é o momento de transição onde a teoria é enfim colocada em prática. Para que isso 

aconteça de uma melhor forma existem alguns programas de apoio, entre eles destaca-se o 

PIBID que é uma porta de entrada as salas de aula para os futuros professores. Porém, mesmo 

se preparando para esse momento o nervosismo é comum, surgem inúmeras dúvidas. Como 

então lidar com esses desafios durante uma pandemia? Essa foi a maior dúvida de muitos 

futuros professores que iniciariam sua jornada em sala de aula justamente no momento em 

que elas passaram a ser on-line. No entanto, os desafios desse período também resultaram em 

uma necessidade de investir na criatividade e no uso de novas tecnologias para elaborar as 

aulas, dessa forma, apesar de distante fisicamente das salas foi possível experienciar a vida 

docente e ainda mais, se aprofundar nos meios tecnológicos e conhecer suas vantagens. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 Desde sua criação em 2007, um dos principais aparatos dos alunos de licenciatura 

durante sua formação como professor tem sido o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

à Docência (PIBID). 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 e, dessa forma, estimular, desde 

o início de sua formação, a observação e a reflexão sobre a prática profissional no cotidiano 

das escolas públicas de educação básica. Essa presença em sala de aula como ouvinte ou 

colaborador representa um grande passo para a construção da carreira dos futuros docentes do 

país. 

 No entanto, em 2020 com o início da pandemia da Covid-19 a sociedade inteira 

passou por transformações, inúmeras medidas de isolamento foram tomadas, desde o uso de 

máscaras até o distanciamento social, todas a fim de diminuir o número de contaminados e 
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erradicar o vírus que possui uma alta letalidade. Todos tiveram suas vidas mudadas e o 

ambiente escolar não passou ileso, ocorreram mudanças drásticas no sistema de ensino devido 

à situação atípica. As aulas passaram a acontecer de forma remota através de reuniões e 

gravações de vídeos. Como então contornar o obstáculo de ter sua sala de aula transformada 

em um ambiente virtual? Ainda mais, como lidar com essa situação sendo um iniciante na 

docência? Foram essas indagações nas quais me vi inserido enquanto bolsista do PIBID 

durante a pandemia. 

 Iniciamos o projeto em Novembro de 2020 assistindo as aulas de Matemática da 

professora supervisora do PIBID, as aulas eram em turmas de 3o ano do Ensino Médio na 

Escola Cidadã Integral Itan Pereira, localizada na cidade de Campina Grande-PB. Após um 

tempo de observação e acompanhamento das aulas chegou enfim o momento de lecionar para 

aquelas alunos. Foi um momento de reflexão, pensamentos de como tornar essa aula um 

momento prazeroso e de muito aprendizado. Segundo Karnal (2020): 

 

Do ponto de vista prático, uma boa aula é um cruzamento de quatro linhas de 

força. A primeira diz respeito a você. A segunda é o conceito em si. A 

terceira está nas condições externas. A quarta e mais importante diz respeito 

aos alunos. (KARNAL, 2020, p. 18). 

 

 No entanto, as condições de aprendizagem não eram favoráveis, os alunos já não se 

empolgavam com as aulas remotas, era preciso constantemente motivá-los, resgatando sua 

atenção para o que estava sendo ensinado. Por se tratar de uma turma concluinte do ensino 

médio o grande interesse da maioria dos alunos era a prova do ENEM e demais concursos e 

vestibulares.  Pensando nisso, decidi preparar para eles uma aula especial com uma revisão 

completa sobre um assunto que cai com frequência nas provas de seleção, que é Lógica 

Espacial. Segundo Freire (2019):  

 
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses quefazeres se 

encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando (...) 

pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 

novidade. (FREIRE, 2019, p. 30). 

 

 O protagonismo desses estudantes precisava ser destacado, era preciso buscar novas 

maneiras de atiçar o interesse dos alunos durante essa nova realidade da pandemia, pesquisar 

novos formatos e encontrar novas ferramentas. Um momento em que a teoria seria revista 
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através da resolução de problemas presentes em provas passadas do ENEM e outros 

vestibulares e concursos. Então, durante todo o processo de revisão da teoria e resolução de 

exercícios as questões foram comentadas entre professor e alunos, dúvidas surgiram e 

comentários propondo ideias motivavam os alunos. A interação com os alunos foi essencial, 

todas as dúvidas foram sanadas e incentivamos a participação cada vez mais através de 

brincadeiras e comentários descontraídos, que tornaram a aula um ambiente prazeroso e 

acolhedor, onde os alunos se mantiveram atentos à explicação do conteúdo e ativos na aula, 

participativos de uma forma animadora, até mesmo os mais quietos. 

 No segundo momento, após revisão teórica através da resolução de problemas, foi 

realizada uma gincana online com os alunos para fixação dos assuntos estudados. Para o 

desenvolvimento dessa gincana foi optado por utilizar um jogo, pois, segundo Cabral: 

 

Os jogos podem ser utilizados para introduzir, amadurecer conteúdos e 

preparar o aluno para aprofundar os conteúdos já trabalhados. Devem ser 

escolhidos e preparados com cuidado para levar o aluno a adquirir conceitos 

matemáticos importantes. (CABRAL, 2006, p. 29). 

 

 Foi elaborado então um Game de perguntas e respostas com o objetivo de reforçar a 

compreensão de conceitos matemáticos importantes. O recurso tecnológico utilizado para 

aplicação do Game foi o Kahoot!, que é uma ferramenta online e gratuita que tornou a 

interação possível de forma intuitiva e dinâmica. Os alunos adoraram essa atividade, todos 

participaram e sempre após cada questão, eles comentavam quais foram suas estratégias de 

resolução, desta maneira surgiam diferentes caminhos e os alunos debatiam entre si as 

diferentes formas de chegar ao resultado esperado. 

 

CONCLUSÕES 

 Esse modelo de aula se mostrou um sucesso, os alunos se sentiram confortáveis e 

interessados durante todo o decorrer da aula, não hesitando em tirar dúvidas e propondo 

possíveis soluções aos problemas. Com a gincana mostraram ter compreendido o assunto e 

ainda se divertiram com o jogo proposto, ao final todos perguntavam quando seria a próxima 

aula. 

 Essa experiência me fez refletir como o professor ao longo de sua carreira precisa se 

reinventar a cada dia diante das várias situações adversas que surgem ao longo de sua carreira. 

Consequentemente, o PIBID também precisou se reinventar através das tecnologias possíveis, 
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se mostrando mais uma vez, um programa extremamente necessário, levando para as salas de 

aula virtuais professores em processo de formação. Tornando assim a sala de aula um 

ambiente acessível e familiar para esses futuros profissionais, mesmo em épocas desafiadoras, 

mostrando que mesmo nas situações mais adversas é possível usar da criatividade para tornar 

as aulas melhores e mais atrativas. 
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ESTÁGIOS SUPERVIONADOS EM QUÍMICA DURANTE A PANDEMIA: RELATO 

DE EXPERIÊNCIA NO FORMATO NÃO PRESENCIAL E PRESENCIAL 

 

 
Brenda Vanzin Ribas1 

Aline Rocha Borges2 

INTRODUÇÃO 

Em março de 2020 a crise pandêmica ocasionada por um vírus denominado de 

Coronavírus Disease 2019 (COVID-19), que já vinha afetando diversos países, chegou ao 

Brasil. Com o maçante número de casos aumentando, o Ministério da Educação aprovou a 

portaria nº 343 de 17 de março de 2020, em que autorizou a substituição das aulas presenciais 

por aulas remotas emergenciais com o apoio dos meios digitais.  

Com a suspensão das atividades letivas presenciais, surgiu a necessidade de professores 

e estudantes migrarem para uma realidade no modelo online, transferindo e transpondo as 

metodologias e as práticas pedagógicas. Professores, alunos e seus responsáveis tiveram que 

encarar as novas adequações para cumprir com as atividades letivas exigidas, mesmo que, 

muitas vezes, não tivessem preparo prévio para lidar com os recursos tecnológicos.  

Sendo assim, as instituições tiveram que formular um plano para enfrentar a nova 

realidade (SILVA et al., 2021). Os docentes passaram por uma grande transição onde tiveram 

que gravar videoaulas e aprenderem a utilizar os sistemas de videoconferência, como o 

Google Meet, Zoom, e plataformas de aprendizagens como o Moodle para a postagens de 

atividades, avaliações e aulas síncronas (CABRAL, DA COSTA, 2020, p. 50). 

Portanto, todos os cursos do Instituto Federal do Paraná (IFPR), campus Palmas - PR 

também precisaram repensar e adaptar o desenvolvimento das atividades para o formato 

remoto. Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência de estágio 

supervisionado de Química durante o Estágio I de observação, Estágio II de Coparticipação, 

Estágio III de regência e Estágio V de regência, todos de maneira remota, apontando os 

desafios e obstáculos a serem superados nesse período. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O componente de estágio supervisionado no curso de Licenciatura em Química no IFPR 

Campus Palmas é dividido em cinco momentos: o estágio supervisionado I, consiste na 
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observação e análise de aulas no Ensino Básico, estágio II, coparticipação e análise de aulas, 

estágio III, regência de aulas de Ciências no Ensino Fundamental e de Química nos três anos 

do Ensino Médio, estágio IV, regência para o ensino médio enfocando conceitos básicos de 

Química e o estágio V, corresponde na regência e elaboração de projetos de ensino de 

Química a serem desenvolvidos em escolas de ensino médio (INSTITUTO FEDERAL DO 

PARANÁ, 2017).    

As práticas de estágio nas aulas de Química foram realizadas no IFPR Campus Palmas, 

pela maior facilidade de contato com os professores. Os estágios ocorreram nas turmas dos 

cursos técnicos integrados de técnicos em alimentos e em serviços jurídicos, nos 1º, 2º e 3º 

anos e o período de realização dos cinco momentos foi entre 19/07/2021 e 09/04/2022. 

O estágio I deveria ser baseado na observação da estrutura e funcionamento da escola, 

da caracterização física, pedagógica e relacional, análise das diretrizes e do projeto político 

pedagógico, observação em sala de aula e avaliação do cotidiano escolar. Porém, com a 

necessidade da realização do processo exclusivamente online, com a utilização de 

WhatsApp® e reuniões pelo Google Meet, ficou comprometida toda a parte relacional com a 

instituição. O estágio se baseou, nas suas vinte horas de duração, apenas na mera observação 

das aulas, muitas alunos com câmeras fechadas indicavam a timidez ou mesmo a ausência 

destes. 

O estágio II foi de coparticipação, em que as atividades são desenvolvidas no âmbito do 

planejamento e auxílio durante as aulas. Foram elaborados exercícios, textos introdutórios e 

elaboradas discussões, porém sem o contato direto com o aluno. Nos estágios I e II os maiores 

desafios se deram na falta de percepção do que o aluno realmente compreende, visto que as 

aulas foram todas ministradas de forma remota e com a construção de uma metodologia 

diferente da habitual. 

A regência ocorreu no estágio III, mas devido a pandemia foi readaptado para 

desenvolvimento e aplicações de oficinas pedagógicas online para a comunidade em geral. Os 

temas abordados foram sobre os benefícios das vitaminas e os nutracêuticos, tendo como 

principais vitaminas a coenzima Q10, ômega 3, 6 e 9 e as vitaminas presentes no DNA. No 

estágio III, o maior desafio estava na escolha de um tema que pudesse ser construído e 

explicado para toda a comunidade, porém o pleno interesse e participação das pessoas que no 

momento não estavam estudando foi algo inesperado e cativante.  
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O estágio V, foi aplicado no ano de 2022, momento em que as aulas já haviam 

retornado 100% a presencialidade, portanto foi o primeiro contato com os alunos. Momento 

em que foi possível ampliar os conhecimentos e as formas de trabalhar a variedade de 

conteúdos que a Química oferece. O estágio então, se deu por meio de planejamento e 

aplicação de aulas teóricas e práticas para o ensino de química na educação básica. Nas aulas 

práticas por sua vez, havia um limite de oito alunos por laboratório. Os maiores desafios neste 

momento estavam relacionados aos cuidados tanto de distanciamento social quanto 

propriamente das práticas laboratoriais com os alunos.  

 Considerando que o Estágio Curricular Supervisionado é a oportunidade proporcionada 

ao acadêmico de licenciatura, de compreender a estrutura escolar; conhecer a realidade 

sociocultural, ter contato com a comunidade, incluindo pais, funcionários, estudantes bem 

como passar por situações que exijam dele tomadas de atitudes rápidas, nem todos estes 

objetivos são alcançados com o formato não presencial. Em contrapartida, outras habilidades 

são essenciais aos professores e alunos como, comunicação, inteligência emocional, conexão 

com as tendencias da área e consciência tecnológica; portanto a oportunidade de participar do 

estágio nesse novo formato de aulas online e a volta em aulas presenciais é de grande valia 

para complementar e aperfeiçoar na formação acadêmica, experiências profissionais. 

 

CONCLUSÕES 

A pandemia trouxe consigo muitas mudanças, e desafios, mas também nos abriu um 

leque de possibilidades. A educação, se reinventou, para que pudesse seguir em frente, e dar a 

continuidade na sua missão. No processo existiram erros que serviram de aprendizado, mas 

também existiram acertos que nos abriram os olhos para aquilo que há de positivo e 

proveitoso na nova experiência da docência de maneira remota. 

Os resultados da experiência vivenciada e relatada demostraram que o estágio 

supervisionado, de fato, contribui para a formação dos professores de forma significativa, 

oportunizando a reflexão e inovação da práxis educacional. 

A educação exige transformação e, através do estágio, é possível afirmar que essa 

transformação deve partir dos próprios profissionais, que necessitam sempre estar 

preocupados em avaliar e repensar as suas aulas, modificando-as em busca de conhecimentos 

cada vez mais significativos para seus discentes, e que os auxiliem também no seu 

desenvolvimento na profissão. 
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Portanto, o estágio nos períodos não presenciais e presencial permitiu a construção de 

um novo olhar sobre o futuro e os profissionais. Revelou a necessidade de uma formação 

constante deste profissional da área da educação e mostrou os potenciais e as limitações do 

ambiente virtual de aprendizagem, e a necessidade de uso das tecnologias digitais no contexto 

educacional para um período pós pandemia. 

A oportunidade de participar do estágio nesse novo formato de aulas online e a volta em 

aulas presenciais é de grande valia para complementar e aperfeiçoar na formação acadêmica, 

experiências profissionais e pessoais. Além de possibilitar uma primeira experiência 

observando os professores a formulação das aulas e a aplicação das mesmas. 
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DIFICULDADES NA DISCIPLINA DE PROGRAMAÇÃO 
ORIENTADA A OBJETOS, RECORRENTE ao ENSINO REMOTO. 

          
Maria da Conceição da Cunha1 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tratará sobre o relato de experiência ocorrido durante o Programa 

de Residência Pedagógica, na disciplina de Programação Orientada a Objetos (POO). A 

disciplina de POO é ofertado no 3º período do curso de Licenciatura em Informática do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), a mesma é 

conhecida em função das dificuldades que os alunos enfrentam ao cursa-la, se aprofundando e 

potencializando ainda mais no período do ensino remoto. 

A disciplina de POO  é bastante complexa e requer esforço e dedicação dos alunos. No 

ensino remoto, vários fatores dificultaram o ensino e aprendizagem dos alunos, tais como: a 

falta de computadores, ausência de internet, motivação e tempo para estudar. 

Diante de alguns trabalhos relacionados ao tema deste artigo, pretendemos destacar 

algumas dificuldades e desafios encontrados pelos alunos na disciplina de programação 

estruturada orientada a objeto, ofertada no período do ensino remoto no IFRN, campus 

Ipanguaçu.  

A linguagem de programação teve início por volta da década de 30, por meio dos 

computadores elétricos. De acordo com Noleto (2020), o primeiro paradigma orientado a 

objetos surgiu em 1970 por Alan Kay, no qual a programação tem buscado aproximar o mundo 

lógico do mundo real. 

A procura por programação vem ganhando bastante espaço, visto que, o aumento de 

desenvolvimento de software tem aumentado excessivamente nos dias de hoje. Mas fica 

evidente que a programação ainda é recente, levando em conta o seu surgimento, ainda é 

considerado um tema muito complexo e difícil. 

O ensino e a aprendizagem de programação são considerados uma tarefa 

complexa e, como consequência, os cursos de programação frequentemente 

têm altas taxas de reprovação e desistência [56%]. Em geral, os alunos têm 

dificuldades em entender determinados conceitos de programação, tais como 

                                                           
1  Graduada pelo curso de Licenciatura em Informática do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte, conceicao.c@escolar.ifrn.edu.br; 
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ponteiros, recursão, declaração de variáveis, dentre outros [27, 48, 55] 

BATISTA; BARBOSA; SOUZA, 2016, p. 40).  

 

O relato de experiência utilizará a metodologia de abordagem qualitativa e quantitativa, 

de natureza aplicada com objetivo descritivo e procedimento experimental, no qual, a técnica 

de coleta de dados utilizada foi o questionário ou formulário, com o intuito de entender quais 

as maiores  dificuldades e desafios encontrados pelos alunos na disciplina de POO no IFRN 

campus Ipanguaçu. O acompanhamento na turma ocorreu no período de 06 de novembro de 

2021 a 12 de janeiro de 2022. 

Para alcançar o objetivo deste trabalho, foi elaborado um formulário e enviado para os 

alunos que cursaram a disciplina de POO no período remoto. Após o envio,foram analisados os 

dados coletados por meio do formulário respondido pelos alunos. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O programa residência pedagógica promoveu situações frequentes no cotidiano de um 

professor, como as práticas e habilidades educacionais no período da regência, flexibilidade e 

adaptação a mudanças. No período de regência pode-se observar que, alunos sentiam 

dificuldades, seja pela própria complexidade da disciplina, ou por esta cursando no ensino 

remoto e pelo fato de estarem cursando outras matérias. No decorrer das aulas, alguns alunos 

relataram as dificuldades, conforme a tabela abaixo. 

 

Tabela 01: Relato dos alunos. 

 

Fonte: Própria (2022). 
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Em outros relatos os alunos expuseram que o ensino remoto emergencial trouxe bastante 

dificuldade em relação à aprendizagem, também destacaram a falta de incentivo e o 

trancamento e desistência da disciplina.  

O formulário que foi disponibilizado  para os alunos era composto pelas seguintes 

perguntas: classificação nas disciplinas de exatas (gráfico 1), número de vezes que já haviam 

cursado a disciplina (gráfico 2) e as dificuldades com relação a disciplina de POO (gráfico 3). 

 

Gráfico 01: Classificação nas disciplinas de exatas. 

 
Fonte: Própria (2022) 

 

Gráfico 02: Número de vezes que cursou a disciplina. 

 

 
 

Fonte: Própria (2022). 

 

Gráfico 3: Dificuldades encontradas na disciplina. 
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Fonte: Autoria própria (2022). 

 

Após analisar os dados, pode-se observar que a maioria dos alunos têm dificuldades e 

considera-se de razoável ou ruim em relação a disciplina de PEOO. Além disso, 50% apontaram 

que já cursaram mais de uma vez  a disciplina. Vale ressaltar que, 16,7% cursaram a disciplina 

cinco vezes, o que revela o nível de dificuldade em relação a esta matéria. 

 

CONCLUSÕES 

Podemos destacar que ficou evidente que as dificuldades dos alunos na disciplina de 

Programação Orientada a Objetos com o ensino remoto são verídicas. Os desafios para alunos 

e professores nesse período de ensino remoto foram enormes e muitos precisaram reinventar 

práticas, estudar novas formas de ensinar e aprender, organizar materiais, acolher o aluno, 

pensar estratégias diversificadas de avaliação, entre outros.  

 

REFERÊNCIAS 

 

BATISTA, Marisa Helena da Silva; BARBOSA, Ellen  Francine; SOUZA, Draylson Micael. 

Problemas e Dificuldades no Ensino de Programação: um mapeamento  sistemático. Revista 

Brasileira de Informática na Educação, [S.L.], v. 24, n. 1, p.  39, 18 ago. 2016. Sociedade 

Brasileira de Computação - SB.  Disponível em: http://dx.doi.org/10.5753/rbie.2016.24.1.39. 

Acesso em 19/03/2022. 

 

NOLETO, C. POO: tudo sobre Programação Orientada a Objetos! 2020. Disponível em: 

https://blog.betrybe.com/tecnologia/poo-programacao-orientada-a-objetos/. Acesso em 

03/01/2022. 

 

923



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

 
 

  [1]      

FORMAÇÃO DOCENTE E GESTÃO NA UNIVERSIDADE PÚBLICA:  

HISTÓRIA E EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA 

 

Mônica de Faria e Silva1 

Maria Isabel Silva de Morais2 

 

INTRODUÇÃO 

O presente relato tem como principal objetivo apresentar a importância do papel do 

pedagogo na universidade pública considerando sua identidade profissional, uma vez que, 

dentre a amplitude das funções a ele atribuídas estão a de apoiar os processos de qualificação 

das/dos docentes e a de planejar, administrar e supervisionar, articulando diversidades e 

necessidades presentes na instituição. 

Segundo LIBÂNEO (2000, p. 45), “pedagogo é um profissional que lida com fatos, 

estruturas, contextos, situações, referentes à prática educativa em suas várias modalidades e 

manifestações”. No entanto, há uma dicotomia entre o que está definido num descritivo de cargo 

e o que se exige do profissional, no efetivo exercício de suas funções, a depender do ambiente 

organizacional em que está inserido na universidade, suas demandas e especificidades. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Refletir sobre a própria prática não é tarefa simples, nem fácil. A experiência de mais 

de uma década como pedagoga em duas instituições de ensino superior do Triângulo Mineiro 

trouxe à reflexão a práxis pedagógica e social como algo desafiador, principalmente 

considerando-se os conhecimentos (fragmentados) oferecidos no curso de Graduação em 

Pedagogia. Para Franco, Libâneo e Pimenta, 

 

o Curso de Pedagogia constitui o único curso de graduação cuja especificidade 

é proceder à análise crítica e contextualizada da educação e do ensino como 

práxis social, formando o profissional pedagogo, com formação teórica, 

científica, ética e técnica com vistas ao aprofundamento na teoria pedagógica, 

na pesquisa educacional e no exercício de atividades pedagógicas específicas 

(FRANCO, LIBÂNEO e PIMENTA, 2007, p. 22). 

 

                                                           
1 Mestra em Educação, Universidade Federal de Uberlândia, monicafarisi@ufu.br  
2 Mestra em Fisiologia-Sistemas Neurais e Comportamento, Universidade Federal de Uberlândia, misilva@ufu.br; 

Universidade Federal de Itajubá, mismorais@unifei.edu.br 
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Isso não significa, no entanto, como afirma SAVIANI (2012, p. 9), conferir ao curso 

“uma multiplicidade de funções, como de certo modo o fez a Resolução que instituiu as 

diretrizes curriculares nacionais, o que inviabiliza uma formação qualitativamente aceitável”, 

mas que aliar teoria à prática e superar obstáculos, são habilidades requeridas para o 

desempenho profissional do pedagogo. 

Historicamente, a identidade profissional do pedagogo sempre esteve em debate. No 

final dos anos 1930, é instituído pelo Decreto-Lei 1.190, o Curso de Pedagogia, que oferecia 

uma formação generalista (o pedagogo era chamado “técnico em educação”). Trinta anos mais 

tarde, em 1969, com o Parecer CFE 252, as habilitações pedagógicas foram estabelecidas, 

formando-se administradores escolares, supervisores, inspetores e coordenadores.  

Atualmente as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia aprovadas em 

2006, pelo Conselho Nacional de Educação (Resolução CNE/CP nº 1, de 15/5/2006), regem a 

formação deste profissional. Sobre a normativa, destaca Libâneo: 

 

É de se notar a confusão que o texto provoca ao não diferenciar campos 

científicos, setores profissionais, áreas de atuação, ou seja, uma mínima 

divisão técnica do trabalho, necessária em qualquer âmbito científico ou 

profissional, sem o que a prática profissional pode tornar-se inconsistente e 

sem qualidade (LIBÂNEO, 2021, p. 4). 

 

Na coordenação de uma divisão responsável, principalmente, pela formação continuada 

de professoras e professores, o papel de pedagoga exige várias formas de atuação, entre as quais 

destacam-se: a técnica, relacionada à gestão de processos e projetos, à supervisão e à 

administração, participação em comitês/comissões e grupos de trabalho diversos, bem como 

outras, nem sempre inerentes à sua função, e a didático-pedagógica, que se refere ao 

atendimento de professoras e professores, relacionado à busca por melhores estratégias de 

ensino, planejamento e avaliação; organização de atividades de formação pedagógica e 

desenvolvimento profissional para docentes. 

Além disso, é necessário mobilizar, de forma abrangente, conhecimentos sobre 

processos educativos, de aprendizagem e de formação humana. Nessa perspectiva, Libâneo 

destaca que o pedagogo 
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é imprescindível na ajuda aos professores no aprimoramento do seu 

desempenho na sala de aula (conteúdos, métodos, técnicas, formas de 

organização de classe), na análise e compreensão das situações de ensino com 

base nos conhecimentos teóricos, ou seja, na vinculação entre as áreas do 

conhecimento pedagógico e o trabalho de sala de aula. (LIBÂNEO, 2000, p. 

54). 

 

Trata-se de um processo que deve incentivar a troca de experiências e a apropriação de 

saberes de forma autônoma e reflexiva sobre a prática, esta entendida numa perspectiva 

freireana, como momento fundamental da formação e exigência da relação teoria/prática 

(FREIRE, 2019, p. 24).  

Nos últimos dois anos (2020-2021), em virtude da nova realidade imposta pelo 

distanciamento social como uma das medidas adotadas para conter a propagação do vírus 

Covid-19, foi preciso repensar as atividades ora planejadas, de modo que não houvesse prejuízo 

ou que se reduzissem os impactos na formação continuada de professoras e professores. 

Fez-se necessário repensar metodologias e práticas, explorar ao máximo os recursos 

tecnológicos e as tecnologias da informação e comunicação disponíveis, criar caminhos para a 

formação de professores e professoras, promover a inclusão das/dos estudantes, reinventar a 

universidade e o papel da pedagoga/coordenadora, processo que demandou estudos e pesquisas. 

Uma vez que o formato das ações seria redesenhado para que elas pudessem ser 

desenvolvidas de forma remota, definimos que seu alcance poderia ser ampliado, com a 

participação de docentes de outras instituições, estudantes, técnicos-administrativos e outras 

pessoas que se interessassem pelos temas que iríamos discutir, o que conferiria às atividades, o 

caráter extensionista.  

Desse modo, considerando-se demandas, tanto da comunidade acadêmica quanto 

das/dos docentes da instituição, grande parte da formação vem sendo oferecida por meio de 

plataformas digitais internas e externas. O objetivo, que inicialmente era manter, durante o 

período da pandemia, ações de reflexão acerca da educação e da prática educacional docente, 

incorporou-se, também, ao trabalho pedagógico. 

 E o pedagogo, diante dessas recentes conformações, assume novos papeis, como: tornar 

as atividades interativas; promover temas e discussões pertinentes, atuando como mediador; 

garantir a idoneidade das ações. 

 

CONCLUSÕES 

Evidencia-se, a partir deste relato de experiência, que o papel do pedagogo nas 
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instituições federais de ensino superior, ampliado em virtude da necessidade de constante 

atualização e atenção às transformações sociais e tecnológicas que, invariavelmente, demandam 

mudanças educacionais, exige tanto estudo e pesquisa sobre sua área de atuação e sobre a 

educação (objeto de estudo da Pedagogia), nos seus fundamentos históricos, científicos e 

filosóficos, quanto o redimensionamento do próprio trabalho, em si.  

Para uma formação permanente do pedagogo, capaz de articular o trabalho pedagógico, 

na prática, “centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale 

dizer, em experiências respeitosas da liberdade” (FREIRE, 2019, p. 105), é preciso transpor 

limites, o que requer uma postura investigativa, crítica e reflexiva sobre o contexto em que está 

inserido. 
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ENSINO REMOTO: UMA EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

          
Alison Alves Xavier1 

Glycia Melo de Oliveira2 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Desde o início de 2020, o mundo foi acometido com a pandemia causada pela 

COVID-19. Diante dessa situação, as aulas foram paralisadas no mundo todo. Para Alves 

(2020), o ensino remoto surgiu como paliativo no contexto pandêmico. Dessa maneira, essa 

experiência ocorreu remotamente na disciplina Estágio Curricular Supervisionado I, no curso 

de Licenciatura em Educação Física, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 

Campus Central, semestre 2021.1. O estágio I corresponde à educação infantil, que é a 

primeira etapa da educação básica, para crianças de (0) zero a (5) anos. O estágio I é 

sistematizado em (3) três fases: observação, coparticipação e regência. A Escola Municipal 

Francisco França Mateus, campo do estágio, localiza-se no Estado do Rio Grande do Norte 

(RN), no município de Mossoró, Sítio Serra Mossoró, zona rural. 

A faixa-etária da turma era de 3-5 anos de idade, pois a turma era mista. As aulas 

foram desenvolvidas por meio da plataforma digital whatsapp, com momentos síncronos e 

assíncronos. Os dias de aula eram segunda, quarta e sexta-feira das 07h00min até às 

11h00min. Um grupo com os pais e responsáveis pelos alunos foi criado no whatsapp, sendo 

a principal ferramenta digital utilizada. Conteúdos, atividades e diálogos foram por meio 

dessa plataforma. Nos momentos síncronos, o estagiário conversava com os alunos apenas por 

áudio (os alunos estavam no processo de alfabetização). Os momentos assíncronos estavam 

destinados apenas à entrega de atividades, nesse caso, dos alunos faltosos.   

 Essa explanação diz respeito às atividades desenvolvidas pelo estagiário na fase de 

regência, o qual ministrou (3) três aulas e decidiu abordar (1) um campo de experiências da 

educação infantil da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a saber: “Corpo, Gesto e 

Movimento”. Esse relato objetiva: expor possibilidades de atividades no campo de 

experiência “Corpo, Gesto e Movimento”; trazer contribuições para Educação Física escolar 

no ensino infantil e compreender as dificuldades e possibilidades do ensino remoto. 

                                                           
1 Licenciatura em Educação Física, UERN, alisonalves@alu.uern.br 
2 Mestrado em Educação Física, UFPB, glyciamelo@uern.br 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O currículo da BNCC na educação infantil está sistematizado em (5) cinco campos de 

experiências, sendo um deles: “Corpo, Gesto e Movimento”. Entende-se que, este campo 

explora o conhecimento sobre si, sobre o corpo, por meio de gestos e movimentos, fazendo 

com que a criança se descubra por meio de práticas corporais (Brasil, 2018). 

Basei (2008), afirma que nesta etapa da educação básica, as experiências com o corpo, 

torna-se um instrumento de aprendizagem essencial. A autora entende que é com o corpo que 

as crianças interagem umas com as outras, brincam e se movimentam, produzindo cultura. E a 

Educação Física, nesse contexto, possui ferramentas temáticas ricas, para serem utilizadas 

com as crianças do ensino infantil (CANTES et al., 2018).  

No primeiro dia de regência, a temática foi “O Corpo”, com o objetivo de trazer 

experiências lúdicas que os proporcionassem conhecer a si mesmo. A organização didática se 

deu em (7) sete momentos: 1) vídeo no youtube com uma música sobre o corpo; 2) perguntas 

sobre o corpo humano; 3) desenhar o corpo humano; 4) vídeo no youtube com uma dança 

(cabeça, ombro, joelho e pé); 5) sentidos do corpo; 6) chamada de vídeo (conhecendo os 

alunos) e 7) atividade final, cuidados com o corpo. Destaca-se que, em todos os momentos 

havia um diálogo com os alunos. As crianças gostaram demais da utilização do youtube, uma 

ferramenta simples de ser utilizada como recurso didático. O diálogo é essencial; as perguntas 

estimulam a curiosidade das crianças. Perguntas como: “O que é o corpo humano? Onde fica 

a nossa mão?” Foram perguntas feitas a fim de despertar a curiosidade do aluno. De maneira 

semelhante, imagens em desenhos com uma orelha, pé, mão etc. e uma pergunta “Onde está 

localizado, você pode tocar ai”? A atividade de desenhar o corpo humano e os órgãos do 

sentido gerou um grande aprendizado. Na atividade com dança, os alunos enviaram vídeos. 

Foi possível enxergar a felicidade das crianças nas realizações da atividade.  

Figura 01: Atividades: Desenhos do Corpo Humano e Órgãos do Sentido 

 

 

Fonte: Própria (2021). 
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No segundo dia, a abordagem foi sobre “Jogos e Brincadeiras”, cujo objetivo foi 

vivenciar jogos e brincadeiras tradicionais, compreendidos como parte da cultura popular e 

possíveis de serem trabalhados de maneira remota (FRANÇA, et al., 2021). De maneira 

semelhante, a segunda aula teve (7) sete momentos pedagógicos: 1) vídeo no youtube com 

uma música para iniciar agitando a aula; 2) perguntas sobre a temática; 3) jogo das Cinco 

Marias; 4) brincadeira Escravos de Jó; 5) vídeo no youtube “uma história sobre o brinquedo”; 

6) chamada de vídeo com a brincadeira O Mestre Mandou e (7) brincadeira Morto Vivo. 

Inicialmente foi perguntado sobre as experiências com brincadeiras. Os alunos falaram que 

conheciam várias brincadeiras e gostavam de brincar todos os dias. Na brincadeira Cinco 

Marias, todos os alunos participaram, mandaram vídeos e fotos, ainda comentaram que foi a 

brincadeira mais difícil. A brincadeira Morto-Vivo foi com um vídeo no youtube, as crianças 

vivenciaram em forma de dança. Na chamada de vídeo, a brincadeira O Mestre Mandou foi 

excelente: os alunos correndo dentro de casa para pegar um objeto, não queriam parar mais. 

 

Figura 03: Atividade: Brincadeira Cincos Márias e Brincadeira Morto-Vivo 

 

 

Fonte: Própria (2021). 

Na terceira e última aula, abordou-se “Música e Dança”, com o objetivo de trazer 

conhecimento e experimentação prática. A música e dança trazem contribuições fundamentais 

na educação infantil (DA GLÓRIA GOHN, 2020; MACIEL, 2016). A aula foi sistematizada 

em (8) momentos: 1) vídeo no youtube com uma música; 2) perguntas sobre a temática; 3) 

vídeo no youtube sobre a origem das danças brasileira e instrumentos musicais; 4) desenha 

instrumentos identificados no momento anterior; 5) historinha (vídeo no youtube com o título 

“As Girafas Não Dançam”; 6) chamada de vídeo com a brincadeira “O Mestre Mandou” 

(diálogo sobre o vídeo anterior); 7) atividade onde as crianças deveriam experimentar a dança 

“Estátua” e 8) Atividade final, vivenciar a dança Baby Shark. Uma aula bastante positiva. 

Para essa aula o youtube, foi uma ferramenta indispensável. Nas perguntas sobre a temática, 
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foi possível identificar o repertório das crianças com dança e com música. As experiências 

com a dança estavam ligadas aos festejos juninos na escola. Já com a música, elas têm contato 

em seu ambiente familiar. A dança Estátua foi bastante proveitosa, os pais enviaram vídeos 

dos alunos dançando. O Baby Shark é uma dança mais atual, todos os alunos tinham 

conhecimento da música e da dança. As experiências nessa aula foram bastante positivas! 

 

CONCLUSÕES 

Das várias dificuldades do ensino remoto, destaca-se o processo de avaliação: como 

saber as reais dificuldades dos alunos? O aluno realmente está compreendendo? Essas e outras 

são indagações necessárias, não somente a modalidade remota, mas a educação a distância, 

também. Salienta-se que, alguns alunos dividiam o celular com os familiares, o que dificultou 

as ações pedagógicas síncronas, como a entrega de atividades. A aplicação do campo de 

experiência “Corpo, Gesto e Movimento” foi bastante pertinente, mas ainda há diversas 

possibilidades a serem exploradas. A educação física colabora positivamente na educação 

infantil.  Apesar das dificuldades, as aulas de Educação Física com uma boa utilização dos 

recursos digitais, podem estimular os alunos a fazerem atividades práticas em casa. 
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A MONITORIA ACADÊMICA NO CURSO DE PEDAGOGIA: CONTRIBUIÇÕES À 

FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Matheus Souza de Paula1 

Renata Christian de Oliveira Pamplin2 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Programa Monitoria Acadêmica (PEMA) da Universidade do Estado de Minas Gerais 

“[...] é destinado à melhoria do processo de ensino e aprendizagem nos cursos de graduação e 

compreende o exercício de atividades de caráter técnico-didático, relacionadas ao Projeto 

Pedagógico de Curso, mediante a concessão de bolsas a estudantes regularmente matriculados 

em Cursos de Graduação, nas modalidades presencial e a distância, da Universidade do Estado 

de Minas Gerais – UEMG” (UEMG, 2022, p. 1). 

Nesta direção, busca-se, neste trabalho, tecer considerações conjuntas (monitor e 

professora) acerca das atividades desenvolvidas no projeto de Monitoria Acadêmica, vinculado 

à disciplina de Introdução à Didática, ministrada aos alunos do curso de Pedagogia da UEMG 

(Poços de Caldas), matriculados no primeiro período. O conteúdo programático da disciplina 

contempla o estudo do conceito de Didática, a partir de uma perspectiva histórica, além de 

problematizar as diferentes abordagens do processo de ensino e aprendizagem e discutir as 

tendências educacionais, face às vertentes da Pedagogia Liberal e Pedagogia Progressista. 

Optou-se pelo Relato de Experiência pela possibilidade de refletir e tecer considerações, 

dentro de uma perspectiva científica, por meio de um método que possibilita a “[…] criação de 

narrativa científica, especialmente no campo das pesquisas capazes de englobar processos e 

produções subjetivas, como é o caso da psicologia e das ciências humanas aplicadas, entre 

outras” (DALTRO; FARIA, 2019, p. 2).  

 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

                                                           

1 Aluno do curso de Pedagogia, Universidade do Estado de Minas Gerais – Poços de Caldas e-mail para contato:  

matheus.0893257@discente.uemg.br 

2 Docente do curso de Pedagogia, Universidade do Estado de Minas Gerais – Poços de Caldas e-mail para contato: 

renata.pamplin@uemg.br 
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O desenvolvimento do projeto entre aluno-monitor e professora orientadora teve início 

a partir da elaboração do plano de trabalho que prevê a realização das seguintes atividades: 

Leitura e estudo do referencial bibliográfico do plano de ensino da disciplina; Manutenção da 

equipe do Teams visando a postagem e organização de arquivos, bem como atendimento às 

dúvidas postadas pelos alunos; Monitorar a postagem de atividades avaliativas pelos alunos da 

disciplina; Seleção e compartilhamento de materiais científicos (textos, vídeos e cursos) que 

abordem temáticas que se relacionam (in)diretamente às temáticas contempladas na disciplina; 

Prestar assistência aos alunos em suas dúvidas concernentes ao cronograma e conteúdos da 

disciplina; Participar de reuniões de alinhamento com a professora orientadora; Elaboração e 

acompanhamento de grupo de whatsapp para estabelecimento de um canal de comunicação 

mais efetivo do monitor para com a turma; levantamento de dúvidas e dificuldades apresentadas 

pela turma; e Elaboração do relatório final de atividades. Na elaboração do planejamento houve 

especial atenção direcionado às atividades de levantamento de dúvidas e dificuldades 

apresentadas pela turma, além da manutenção dos canais de comunicação e suporte aos alunos, 

concebendo que, por se tratarem de alunos ingressantes, estas estratégias podem potencializar 

as chances de identificação com o curso, adequação ao ritmo de estudo exigido no Ensino 

Universitário, impactando assim na frequência e continuidade dos alunos no curso, pontos 

relevantes na prática docente. 

Na primeira aula o monitor foi formalmente apresentado à turma e participou da 

apresentação do cronograma de aulas e da ementa da disciplina, além da explicação sobre os 

critérios e atividades avaliativas, e métodos que serão utilizados nas aulas. O monitor, embora 

já tenha cursado e sido aprovado na disciplina – critério para ser monitor acadêmico na 

instituição – fará a leitura do referencial básico e complementar do plano de ensino sendo que, 

possíveis dúvidas serão sanadas nos encontros presenciais com a professora orientadora. 

A participação do aluno-monitor também compreende sua atuação efetiva em sala de 

aula, onde apresentou e expôs algumas das ferramentas que serão utilizadas, tais como o 

Microsoft Teams, o whatsapp e o webgiz (sistema interno da UEMG no qual o aluno tem acesso 

aos planos de ensino, lançamento dos conteúdos, frequência e notas). No caso, cabe pontuar 

que, embora as aulas estejam sendo ministradas integralmente de modo presencial, o Whatsapp 
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e o Microsoft Teams3, continuarão a ser utilizados, ambos como facilitadores de comunicação 

e auxiliares na difusão de textos e informações atinentes à matéria. 

Assim, a Monitoria Acadêmica proporciona aos estudantes, ainda em processo 

formativo, a possibilidade de acompanhar a atuação docente compreendendo as etapas de 

planejamento, implementação e avaliação das atividades acadêmicas envolvendo estudo da 

sequência didática dos conteúdos, métodos e objetivos educacionais (conceituais, 

procedimentais e atitudinais), leitura, análise e seleção de referencial pertinente aos conteúdos 

a serem aprendidos, instrumentos avaliativos, feedback e relevância da avaliação diagnóstica 

no processo de aprendizagem, entre outros. Aliado a isso, e dentro de uma perspectiva 

construtivista e significativa do ensino, o contato e o estabelecimento de vínculo com os alunos 

integrantes da turma na qual o monitor atua possibilita vivenciar aspectos da relação professor-

aluno, como a autoridade docente, postura mediatizadora4, dialogicidade e autorregulação da 

aprendizagem. 

A professora orientadora busca proporcionar ao estudante-monitor a participação em 

atividades diversas que o aproximam da atuação e responsabilidades do professor no ensino, ao 

passo que possibilitam que o mesmo aprofunde os seus conhecimentos relacionados aos 

conteúdos específicos da disciplina. A reflexão e o pensamento crítico são processos 

constantemente exigidos do monitor e se fazem presentes em vários momentos como, por 

exemplo, quando este busca compreender, a partir das supervisões, como se dá o processo de 

elaboração das aulas, a seleção dos métodos e instrumentos avaliativos, e a intencionalidade de 

escolha de cada texto ou recurso que contribui para o atingimento dos objetivos da disciplina 

Acredita-se que a monitoria acadêmica se mostra como uma das formas em que o 

discente mais pode se aproximar da prática docente em uma universidade, e, neste caso 

específico, esta oportunidade se faz ainda mais significante pelo fato do monitor estar cursando 

Pedagogia, ou seja, se formando para futuramente atuar na área educacional. Esta situação 

permite que o monitor perceba, de forma complementar, o que lhe foi inicialmente apresentado 

pelo docente regente quando este a cursou apenas enquanto aluno. 

As reflexões aqui tecidas são corroboradas pelos apontamentos de Nunes (2007) que 

aponta monitoria enquanto um importante espaço de formação docente universitária, 

                                                           

3 Plataforma adotada pela UEMG para realização das aulas durante o ensino remoto. 

4 Esta concepção vai além da ideia de conceber o professor enquanto “ponte” entre o aluno e o conteúdo, 

pressupondo o estabelecimento de uma relação entre o aprendente e o mundo. 
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resguardando que é preciso que a mesma seja valorizada no âmbito institucional e que se 

estenda para além da sala de aula, pontuando ainda a necessidade de pesquisas que sistematizem 

o impacto desta no processo formativo. Consonante a isto Batista e Barretto (2019) enfatizam 

que a monitoria acadêmica oportuniza formar discentes com capacidade de planejar estratégias 

que facilitem o aprendizado de outros alunos, destacando também o estímulo a uma atuação 

mais ativa do monitor na construção e aprofundamento de seu próprio conhecimento, 

mediatizado pela relação com o professor orientador.  

 

CONCLUSÕES 

 

Sob o ponto de vista formativo, entendemos que a monitoria acadêmica contribuirá para 

ampliar o contato do monitor com textos científicos e permitirá acompanhar e atuar, na 

formação de outros/as profissionais já durante a graduação. Além disso, vem propiciando o 

contato com uma professora mais experiente, mediado por trocas e aprendizagens mútuas. Por 

fim, defende-se o potencial do programa enquanto um componente do aspecto formativo que 

poderá permitir ao aluno-monitor a construção de sua identidade enquanto futuro profissional 

da educação. 
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TRABALHANDO A INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO REMOTO 

 
Mércio Bezerra da Silva 1 

Thierry Max Nunes da Silva2 

 

INTRODUÇÃO 

Esse trabalho apresenta os relatos de experiências ocorridos durante o seminário de 

orientação de estágio docente IV, ocorrido no instituto federal de educação ciência e 

tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), na disciplina infraestrutura de rede de 

computadores, da turma de técnico em manutenção e suporte em informática, tendo como 

professor docente da disciplina Luiz Ranyer de Araújo Lopes. 

O seminário de orientação de estágio docente IV constitui uma parte importante na 

formação de professores na graduação de licenciatura em informática, composta por quatro 

estágios docentes supervisionados. A professora da disciplina Verônica Maria de Araújo 

Pontes, propôs como processo de intervenção a ser realizada durante o estágio, atividades que 

abordassem a interdisciplinaridade na área da informática no ensino online. 

Tal proposta foi um desafio por vários motivos, sendo o primeiro deles o momento da 

realização do estágio docente IV, pois estávamos no período de pandemia da COVID-19, e 

todas as aulas estavam no ensino remoto, tanto em momento síncrono, como assíncrono, o 

que limitava a realização de algumas atividades, práticas e mais participativas dos alunos. 

Outro motivo foi que a disciplina de infraestrutura de rede de computadores na qual o estágio 

foi trabalhado,é uma disciplina técnica e prática de laboratório na qual exigiu criatividade 

para conseguir trabalhar uma proposta interdisciplinar de forma remota. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O estágio supervisionado é de grande importância para a formação docente, pois é nele 

que os discentes podem fazer diversas reflexões entre a teoria estudada e a vivência com 

prática educacional, permitindo aos discentes desenvolverem habilidades de pesquisadores 

elaborando projetos que lhes permitam tanto compreender e problematizar as 

situações que observam (PIMENTA e LIMA, 2005). 

Para atender a proposta de desenvolver um processo de intervenção do estágio docente 

IV na disciplina Infraestrutura de rede de computadores da turma de técnico em manutenção e 

                                                           
1 Licenciatura em Informática, IFRN, mercio.silva@escolar.ifrn.edu.br; 
2 Licenciatura em Informática, IFRN,thierry.silva@escolar.ifrn.edu.br; 
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suporte em informática, foi necessário primeiro realizar uma pesquisa bibliográfica com o 

objetivo de verificar o que a literatura abordada sobre a interdisciplinaridade. Após essa 

fundamentação dividimos a intervenção em dois momentos: sendo o primeiro em um texto 

para leitura que seria a base para responder um questionário interdisciplinar e o segundo 

momento a publicação em um painel criado no site Padlet abordando a temática do lixo 

eletrônico. 

A interdisciplinaridade no processo educacional tem sido um tema que tem provocado 

várias discussões entre teóricos e intelectuais sobre essa temática ao longo dos anos. 

Principalmente devido ao processo de fragmentação do conhecimento ou especialização do 

conhecimento provocado por idéias do campo positivista, empirismo, naturalismo e o 

mecanicismo científico do início da modernidade (THIESEN, 2008).  

Assim, de acordo com Thiesen (2008) a interdisciplinaridade vem romper com esse 

processo de fragmentação do conhecimento e resgatar a integração das ciências e do 

conhecimento, procurando articular o conhecimento entre os vários campos de 

conhecimentos. 

Desse modo, na intervenção interdisciplinar do estágio docente IV, trabalhamos no 

primeiro momento um texto referente à notícia: Cabo submarino que ligará Brasil e Europa é 

ancorado em Fortaleza. Esse texto foi publicado no Google Sala de Aula (GSA) da turma 

Infraestrutura de rede de computadores e os alunos foram orientados para que lessem o texto 

para responder um questionário. 

Logo depois foi aplicado o questionário, conforme Figura 1, contendo questões e logo 

após o envio das respostas foi feito um momento de socialização das questões. Nesse 

momento de correção das questões, foi aproveitado para revisar alguns conceitos: de língua 

portuguesa a diferença entre compreensão e interpretação de textos, na geografia a questão de 

localização espacial, na matemática a questão de unidades de distância e até mesmo questões 

sobre infraestrutura de redes de computadores. 

 

 

 

 

 

Figura 1: exemplo de questão interdisciplinar; 
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Fonte: Própria (2022). 

O segundo momento ocorreu dentro da temática de educação ambiental, mais 

precisamente sobre o lixo eletrônico. A ideia de trabalhar o lixo eletrônico surgiu justamente 

porque no mesmo período estávamos estudando a disciplina de educação ambiental.  

Como trabalhar com lixo eletrônico de forma remota? Como ainda não era possível 

nos reunirmos presencialmente devido às restrições da pandemia, criamos uma sala temática 

no site Padlet com o título (nem tudo é lixo), conforme figura 2. 

O site Padlet é um recurso de mural virtual, sendo on-line, colaborativo, ou seja, várias 

pessoas podem contribuir nesse ambiente, e ele é gratuito. Este recurso possibilita a postagem 

de imagens ou de textos, realizar comentários, curtir as publicações e compartilhar com os 

demais usuários o que está sendo construído (SILVA; LIMA, 2018). 

Figura 2: Painel de aula interdisciplinar do site Padlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: print screen do Padlet da sala de aula temática da turma de infraestrutura de redes de computadores. 
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 A atividade consistia que os alunos acessassem a sala temática e publicassem 

exemplos de produtos artesanais que poderiam ser feitos através de equipamentos de 

informática descartados. Antes da apresentação da sala temática realizamos uma apresentação 

sobre o lixo eletrônico, mostrando os riscos que esses resíduos podem provocar ao meio e à 

saúde.  

 No momento de visita na sala virtual (nem tudo é lixo) cada aluno apresentava seu 

exemplo e como resultado criou-se um mosaico de imagens como mostrado pela Figura 2. 

 O objetivo da proposta da sala temática além de trabalhar a interdisciplinaridade era 

criar consciência sobre a problemática do lixo eletrônico e o seu descarte sem seletividade no 

meio ambiente.   

CONCLUSÕES 

As experiências vividas durante o estágio são muito importantes permitindo aos 

discentes observar e fazer as práticas pedagógicas. Mesmo sendo em um contexto de 

pandemia, que vários obstáculos surgiram devido ao distanciamento social, serviu de 

aprendizagem e mostrou a capacidade de superação de utilizar os recursos tecnológicos 

existentes a favor do processo de ensino e aprendizagem. 

Enquanto à temática da interdisciplinaridade torna-se cada vez mais pertinente o 

debate atualmente. Verificou-se durante essa experiência em sala de aula (de forma virtual) 

que os vários segmentos de conhecimentos podem trabalhar de forma interdisciplinar. Mesmo 

disciplinas técnicas como infraestrutura de redes foi possível trabalhar conceitos de 

matemática, português, geografia, informática e chamar a uma reflexão sobre a questão do 

lixo eletrônico. 
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RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM TEMPOS DE PANDEMIA: MOTIVAÇÕES, 

TENSÕES E EXPECTATIVAS DOS RESIDENTES PARA AS PRÁTICAS NO 

ENSINO REMOTO 

 
Tatiane de Sousa Rodrigues1 

Mateus Pordeus Sarmento2 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como proposta descrever as experiências vivenciadas numa 

escola pública nas turmas do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), durante 

o programa de residência pedagógica (RP), tendo dado início dia 01 de outubro de 2020 com 

uma reunião de formação da equipe de alunos que participaram da Residência Pedagógica, 

finalizando a vigência dia 31 de março de 2022. Tais atividades foram providas pelo Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB campus Sousa, tendo como 

público-alvo os discentes matriculados na instituição de ensino superior nos cursos de 

licenciatura e ter cursado pelo menos 50% das disciplinas, dessa forma estabelecendo um 

contíguo de princípios para realizar as atividades, desenvolvendo competências profissionais, 

como também preparando para o mercado de trabalho. 

O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram a 

Política Nacional de Formação de Professores e, segundo o Edital Capes nº 

6/2018, tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos 

cursos de licenciatura, promovendo a imersão do/a licenciando/a na escola 

de Educação Básica a partir da segunda metade da licenciatura em curso. 

(CAPES, 2018). 

 

 
O relatório objetiva-se em apresentar a construção de um trabalho que possibilite a reflexão 

acerca da importância do conhecimento e experiência advindos do Programa de Residência 

Pedagógica do curso de Licenciatura em Educação Física. É de suma importância ao discente de 

Educação Física poder ter contato na Educação básica e poder adquirir experiência para o 

seu futuro profissional e esse programa veio com esse fim, contribuir para a formação dos 

estudantes. 

 

 
 

1 Educação Física, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, 

tatiane.rodrigues@academico.ifpb.edu.br 
2 Educação Física, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, 

mateus.pordeus@academico.ifpb.edu.br
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Devido a pandemia do COVID-19 o programa RP teve que ser realizado completamente 

de forma remota, sendo efetuadas as aulas na plataforma Google Meet. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) então direcionou a todos um devido tempo de interrupções das 

aulas presenciais dessa forma, em decorrência desse estado de calamidade no mundo inteiro, 

precisando nos adequar e se adaptar ao contexto denominado remoto ao novo sistema de dar 

aula, como nos lembra Valente et al, (2020) dessa maneira passou a realizar-se as aulas em 

ambientes virtuais. 

 

 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Devido a pandemia foi necessário o afastamento dos alunos da sala de aula, mas não 

significou ficar sem aula. O ensino tornou-se remoto na maioria das instituições, precisando de 

um remodelamento para a continuação das atividades escolares, trazendo tanto a professores 

como aos estudantes grandes desafios. Costa (2020) afirma, que a utilização da tecnologia se 

tornou imprescindível para a situação, porém as desigualdades presentes em nosso país, 

revelaram grandes desafios para a continuidade das atividades escolares de forma remota. 

O relato está direcionado ao grupo de dez residentes que foram acompanhados pelo 

professor preceptor, na Escola Dr. Thomas Pires e pelo professor orientador do projeto, este 

grupo foi subdivido em três subgrupos para acompanhar as turmas na escola. 

Para melhor ambientação, foram realizadas lives pelo YouTube, como também reuniões 

sobre metodologias sobre o ensino remoto, para elucidar dúvidas sobre o PRP dos residentes, 

palestras que contribuíam para completar a carga horária para os módulos relacionadas à 

Educação Física Escolar. Nesse regime pandêmico, as aulas receberam uma nova nomenclatura 

divididas em momentos chamados síncronos e assíncronos, assistidos pelas plataformas virtuais 

Google Meet e o Google Classroom sendo os mementos síncronos, com aulas ministradas 

através do Google Meet e os momentos assíncronos com atividades para os alunos executarem 

em casa ou, os residentes poderiam gravar vídeos e enviar textos para facilitar a aprendizagem 

dos alunos. 

Durante o processo também foram realizados encontros para dá suportes as aulas sobre 

a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), foram eventos científicos, enfatizando os desafios 

possíveis sobre o momento atual de Educação Remota da Educação Física. 
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Durante o programa as aulas foram de acordo com o Plano de Ensino que o preceptor 

direcionou, no qual trouxe temas sobre exercícios físicos e os benefícios à saúde, qualidade de 

vida, práticas aeróbicas, saúde mental, exercício e prevenção de doenças, rodas de conversas 

sobre o corpo aceitação, sobre inclusão das olimpíadas e paraolimpíadas, a presença das 

mulheres no esporte, como também a visão dos alunos sobre lutas, reflexão sobre a importância 

e também os benefícios das mesmas, skate, um novo esporte olímpico, trazendo discursão de 

outros conteúdos que podem despertar curiosidade, pensamento autocrítico e aprendizagem nas 

turmas. 

Os educadores que se comprometem com a Educação de Jovens e Adultos, 

tem que possuir consciência da necessidade de buscar mecanismos, métodos 

e teorias que estimulem o público-alvo a não abandonar a sala de aula, ou seja, 

o professor é o estimulador, o mediador de seus alunos. Esses educadores 

devem ser comprometidos com a aprendizagem dessas pessoas, adequando 

métodos incessantemente cada vez mais relacionados à realidade do público 

que estão trabalhando, inserindo no currículo a realidade do aluno. 

(NASCIMENTO, 2013, p. 13) 

Mesmo com os desafios encontrados os residentes buscavam sempre trazer 

metodologias melhores, mas não se podia controlar o maior desafio, a evasão dos estudantes, 

nem tão pouco a falta de interação durante as aulas síncronas, aulas com apenas um aluno, e até 

mesmo já se foi esperado algum aluno entrar na sala de aula virtual e aquela aula planejada não 

ser realizada. Existem vários fatores que tem contribuído ao abandono escolar, Possa et al apud 

Da Mota (2022), fala que o fator emocional é muito relevante, afetando significativamente o 

estado emocional, relação familiar, qualidade do sono, recursos financeiros, alimentação, 

também tem a buscar pela renda financeira, encontrando-se desmotivados. 

CONCLUSÕES 

O desenvolvimento do programa Residência Pedagógica, contribuiu de maneira que 

pôde-se ampliar conhecimentos e conseguir exprimir as mais diversas formas de conhecimento, 

para as aulas remotas, mesmo ainda estando em tempo de pandemia. A partir das aulas 

ministradas junto aos colegas, obtive-se uma boa formação devido as experiências vividas, 

tímidos ao levar o assunto planejado e isso faz com que sejamos ainda mais aptidão para 

dominar mais os conteúdos e enfrentar os desafios. 

O IFPB, como também o Núcleo escolar foram contribuintes na implementação desse 

projeto, que nos deu suporte, pois são excelentes professores capacitados que fazem parte dessa 
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equipe, em busca sempre de melhorias para os residentes e dos escolares da EJA, a possuírem 

ainda mais conhecimento e aprendizagem. 
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MAPAS, CROQUIS E OUTRAS LINGUAGENS CARTOGRÁFICAS: NARRATIVAS 

DE VIVÊNCIAS ESPACIAIS 

          
Vinicius de Luna Chagas Costa1 

 

INTRODUÇÃO 

A proposta do trabalho é discutir, a partir de uma cartografia que reconheça a infância, 

a dimensão de valor que o espaço possui. Isso porque acreditamos que a criança, desde seu 

nascimento já herda um mundo de valores e linguagens e o espaço não está fora deste contexto 

vivido. Baseado nas ideias de Vigotski (2009)  entendemos que há uma unidade entre o plano 

social e o coletivo, que se dá através de relações singulares. Desta forma, qualquer geração que 

nasce está em um espaço geográfico e os mapas, tornam-se uma expressão do vivido, uma 

linguagem. Na prática as vivências ocorrem no espaço, em escalas que começam nos cômodos 

da casa e ganham amplitude na escola. Por isso, tomamos por base as ideias de Piaget e Inhelder 

(1993) para compreender a construção da noção espacial das crianças a partir das relações 

espaciais euclidianas.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Todos nós convivemos com mapas em nossa vida cotidiana. Professores e estudantes 

possuem contato com mapas em diversos lugares, como nas propagandas, em livros de 

literatura, e até mesmo nos jogos eletrônicos. Muitos deles tem base em mapas. O mapa é um 

texto que está presente em nossa vida cotidiana, num sentido mais alargado.  

Saber dominar esse tipo de linguagem é muito importante.  Parte considerável dos 

docentes não passou por um processo de alfabetização cartográfica. Lembremos que a formação 

de professores, via de regra, não destina uma disciplina específica no campo da geografia ou 

mesmo o aprofundamento da discussão sobre o uso de mapas como uma possibilidade de 

letramento.  

A ideia de alfabetização cartográfica ganha força no Brasil em meados dos anos 1990, 

quando se percebe que as crianças não eram preparadas para interpretar e utilizar esta linguagem 

com autonomia. Percebemos que o mapa costuma vir pronto para a criança, mas não há uma 

forma de alfabetização como acontece na língua materna. A produção teórica e o trabalho na 

                                                           
1 Professor Assistente, Colégio de Aplicação da UERJ (CAp-UERJ), viniciusgeografo@gmail.com 
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escola devem levar a criança a se alfabetizar nos números, na ciência, mas também na 

cartografia. 

Segundo os autores Carvalho e Araújo (2008), a cartografia é a representação do espaço 

terrestre, mais que uma preocupação, tem sido uma necessidade social muito importante, em 

virtude das possibilidades abertas pelo mapa.  

Fato é que usamos pouco o mapa para nos orientar. Com os smartphones usamos 

navegadores como o waze frequentemente hoje em dia, mas raramente usamos mapas físicos, 

mesmo ao viajar. Uma das propostas discutidas com estudantes do sexto ano do Ensino 

Fundamental é o estimo a leitura de mapas que aparecem na nossa vida cotidiana. Como 

exemplo, partimos da leitura de um mapa do metrô da cidade do Rio de Janeiro. 

Raramente usamos no vocabulário a direção onde vivemos na cidade. Expressões como 

Zona norte e sul foram destacadas por nossos estudantes, mas entendemos que são mais ligadas 

com a questão econômica do que com a orientação espacial. A perspectiva de pensar a 

orientação e localização espacial no ser humano pode proporcionar uma segurança espacial.  

Essa autonomia espacial nos ajuda a usar os recursos para localizar no espaço. Ao 

analisar as linhas do metrô temos um recorte do espaço urbano. Um dos objetivos com o 

trabalho com as crianças, que é ter essa autonomia de leitura – isso deve constar como um 

objetivo pedagógico através das vivências. Esse tipo de relação com o sujeito contribui para 

que a criança tome consciência, importante para seu desenvolvimento psicológico: 

Os momentos essenciais para a definição da influência do meio no 

desenvolvimento psicológico, no desenvolvimento da personalidade 

consciência, são a vivência. A vivência de uma situação qualquer, de um 

componente qualquer do meio define como será a influência dessa situação ou 

meio sobre a criança. Ou seja, não é esse ou aquele momento, tomando 

independentemente da criança, que pode determinar sua influência no 

desenvolvimento posterior, mas o momento refratado através da vivência da 

criança. (VIGOTSKI, 2018, p.75). 

 

 Essa orientação espacial é relevante por estabelecer uma relação com o mundo, em sua 

vivência. Sua noção deve ser desenvolvida em nós, aprendidos no espaço da escola desde a 

educação infantil. Para Lopes (2018, p.49) a criança não está no espaço, não está no território, 

não está no lugar, não está na paisagem, ela é o espaço, o lugar e a paisagem, ou seja, uma 

unidade vivencial. Neste sentido, devemos considerar os atravessamentos das condições 

geográficas na vida dos estudantes, fazem parte de seu desenvolvimento.  
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A cartografia é uma forma de texto que tem uma perspectiva que procura ser o mais 

universal possível. Ao ler o mapa do metrô na cidade do Rio de Janeiro, o estudante desenvolve 

autonomia para se deslocar em outras parcelas do espaço geográfico, dentro do município.  

Figura 01: Mapa do metrô do Rio de Janeiro. 

 
Fonte: Metrô Rio (2022). 

  

Ao distribuir o mapa do metrô, apresentamos uma rede. Discutimos com os estudantes 

sobre a facilidade de acesso a diversos lugares da cidade. Há uma integração com outras redes 

de transporte, inclusive como possibilidade de deslocamento a outros municípios. Os mapas de 

metrô usam alguns princípios básicos. Um deles são as cores. Isso acontece de forma 

padronizada, se repetindo em todos os mapas de metrô no mundo. Inclusive há uma legenda 

com o nome e as cores. Esses mapas conjugam número e cor para ajudar o sistema de 

orientação.  

A segunda informação fundante é que ele vai de um ponto a outro. Para entender a 

direção em que tomaremos no metrô, se faz necessário observar as duas pontas.  

Partimos da ideia de tomar a linha 2, que parte da estação terminal Pavuna até a estação 

Afonso Pena (onde tem conexão com o ônibus) nos dois sentidos pois tomamos como local de 

encontro o Colégio de Aplicação da UERJ, localizado no bairro Tijuca. Perguntas como me 

localizo no espaço urbano permitiram que os estudantes observassem em que direção deveriam 

ir e se haveria necessidade de trocar de linha do metrô ou as conexões de ônibus necessárias, 
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ao discutir sua proximidade da escola e os impactos na vida social das crianças ao considerar 

seus deslocamentos, tempo dedicado no trajeto e qualidade de vida. 

 

CONCLUSÕES 

Durante o trabalho, discutimos uma a vivência espacial como faceta da geografia. Ao 

falarmos da cartografia na infância, temos defendidos outras discussões a partir do campo da 

geografia, como as diferentes espacialidades vividas pelos alunos, seus sentidos ao acessar as 

paisagens e pluralidades ao experimentar o espaço urbano.  

Uma dificuldade concreta é não ter material de cartografia específico para crianças, pois 

nos acostumamos com a visão adultizada e muitas vezes distante dos atlas escolares. Esse é um 

ponto importante pois como vimos ao longo desta discussão o mapa também está em contato 

com as crianças em sua vida fora da escola. Quando os primeiros atlas foram criados e 

difundidos nas instituições escolares, o grande objetivo era registrar os lugares em forma de 

imagem. A ideia era que esse livro se diferenciasse de outros livros por ser um registro do 

espaço. Depois o termo foi ampliado até para outras áreas, mas, ainda sim, defendemos que 

alguns de seus elementos obrigatórios – escala, título, legenda, sejam discutidos por outros 

prismas em sala de aula. Pensar como produzir materiais e contribuir com essas referências 

torna-se um compromisso ético. 
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PRINCIPAL, et al. (ano) 

EDUCAÇÃO E PSICANÁLISE 

Cinara Miranda Chaves1 

 

RESUMO 

Este artigo busca estabelecer as possíveis relações entre a psicanálise e a educação, 

informando que, a relação que a educação preconiza e espera, do sujeito com seu objeto, é 

aquela que, pode-se dizer, foi inaugurada por Descartes num movimento que tem sido 

considerado igualmente inaugural da ciência moderna e que coloca o ato de pensar – metódico 

e racional – como única forma possível de verdade, mais precisamente, de conhecimento 

verdadeiro. Na perspectiva psicanalítica, o sujeito não pode ser pensado apenas como 

subjetividade/consciência, deve assim, ser visto como sujeito dividido entre essa forma de ser 

e outra que se organiza naquilo que Freud batizou com o nome de inconsciente e que tenta dar 

conta de outro tipo de saber que diz respeito a “conteúdos” que ficam excluídos, fora do alcance 

da consciência por serem impossíveis de serem pensados com as ferramentas da lógica pela 

qual construímos nossos raciocínios/discursos cotidianos. 

  
Palavras-Chaves: Pensamento. Verdade. Ferramentas. 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo Freud ainda que conteúdos tenham sido excluídos da consciência, eles surgem 

em “fenômenos” – as formações do inconsciente, traz com isso para o interior do campo da 

educacional esse saber que não se sabe por entender que esta opera – mesmo sem se dar conta 

disso, mesmo que aferrada ao discurso científico – com esses dois tipos de saber: o que podemos 

chamar de conhecimento/episteme e o saber inconsciente. 

A concepção de Freud acerca da educação, coloca em paralelo duas dimensões da 

mesma – uma que se confunde com a ideia mesma de civilização e outra que diz respeito ao 

indivíduo – à maneira do que acontece entre o desenvolvimento da espécie e o do indivíduo. 

Para ele, a história de um reproduz a da outra. A educação consiste em fazer com que a criança 

torne a passar pela evolução que conduziu a humanidade à civilização, ela é processo de 

desenvolvimento e de maturação inscrito parcialmente no patrimônio genético da criança, o 

qual é produto da história da humanidade.  

No que concerne aos seus estudos relacionados ao papel da sexualidade na etiologia das 

neuroses, coloca em relevo o fato de que, o que é proibido é o pensamento e é essa proibição 

                                                      
1 Mestranda em Educação pela Faculdade de Inhumas – FACMAIS. 
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que resulta em recalque, é o núcleo da neurose e conclui que, o que é proibido é o pensamento 

e é essa proibição que resulta em recalque, é o núcleo da neurose. Essa mesma proibição, 

bloqueia a investigação científica: a interdição que pesa sobre o sexo também pesa sobre o 

pensamento, é no bojo desta questão, que se coloca a ética do respeito à verdade na qual Freud 

questiona a moral sexual de sua época e na qual surgem três aspectos que orientarão seu 

desenvolvimento para outra direção:  

Primeiro aspecto: ele constata que um dos impedimentos para que os médicos, ou seja, 

os adultos, aceitem sua teoria é que eles se esqueceram de sua própria infância e juventude, o 

que equivale a dizer que esqueceram sua sexualidade de antes de se tornarem adultos; 

Segundo aspecto: os pais, ou seja, os adultos, não querem “se rebaixar ao nível humano” 

diante de seus filhos, ou seja, não querem ter sua própria sexualidade exposta, pois “sabem” 

que isso implica expor sua castração; 

Terceiro aspecto: é por não se falar sobre sexualidade que se permanece no sintoma, ou 

seja, na medida em que a psicanálise se afirma como uma práxis que opera pela palavra, 

demonstrando que “o ser humano encontra na linguagem um equivalente ao ato”.  

A descoberta da sexualidade infantil que fez a questão avançar na medida em que a 

clínica evidenciou que o recalque recaía principalmente sobre alguns elementos da sexualidade, 

que Freud chamou de perversos por estarem fora do campo da genitalidade e, portanto, fora de 

uma suposta sexualidade adulta normal. 

A civilização e suas obras passam a ser entendidas como resultado das vicissitudes das 

pulsões, sendo que a sublimação seria uma das transformações possíveis das pulsões parciais 

responsável pelas obras mais elevadas da cultura. Sendo assim, haveria duas decorrências, duas 

vias possíveis para a educação: 1ª – levando em conta que a sexualidade humana pode se 

satisfazer em atividades socialmente valorizadas por não estar fixada a nenhum fim e nenhum 

objeto – seria a de deixar que as pulsões encontrassem um caminho aceitável socialmente; 

segunda, seria se precaver contra possíveis manifestações das tendências perversas e exercer 

uma repressão contra as mesmas.  

              Deste modo, como explicar a orientação quase sempre repressiva da educação?  

O que se constata – mais uma vez e sempre, na clínica – é que o desejo cresce com os obstáculos. 

Os obstáculos, as proibições, os tabus – dos quais o do incesto é o paradigma – em sua relação 

com a insatisfação, dizem respeito à pressão que a cultura – enquanto constituída por leis que 

separa o homem da animalidade – exerce sobre as pulsões. Essas leis, Lacan as considera como 
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sendo as da linguagem que efetuam uma barreira ao gozo, colocando-o como impossível. É 

porque o gozo é impossível que o desejo se sustenta. Portanto, a proibição não se opõe ao 

desejo, pelo contrário, este só encontra sua sustentação na lei. 

Freud coloca três fatores como responsáveis pela negação da verdade pelo adulto: o 

recalcamento da sexualidade infantil, o não querer expor sua castração e o apego ao sintoma 

como satisfação substitutiva. 

Para garantir a educação o educador recalca a verdade (o caráter infantil da sexualidade 

e a castração encarnados em seu sintoma), condição necessária para o ensino, na medida em 

que, dessa forma é testemunha de que sua própria educação funcionou. Essa operação que se 

sustenta, se autoriza no recalque é a via do discurso do mestre6 que se dirige ao 

saber/conhecimento/consciência do aluno/criança e tem como resultado objetos/produtos desse 

saber. Assim, a educação vai ser avaliada pelo que resulta em produção de objetos de 

conhecimento, sendo assim a via da educação tradicional na qual o aluno é colocado na 

condição de objeto. 

Kupfer assinala que A produção psicanalítica, que não abandonou o fio condutor gerado 

por Freud em Mal-estar na civilização (1930), prossegue afirmando a impossibilidade de 

formalizar integralmente uma educação de cunho humanista baseando-se na psicanálise Porém, 

negando-se que a psicanálise possa ser boa como “instrumento de esclarecimento e civilização” 

(p.16), uma vez que “ a razão não está no programa da psicanálise, para quem ela [a razão] é ao 

contrário, fonte de ilusão e desconhecimento.” (p. 17), pode-se falar em educação a partir da 

psicanálise fora do projeto educacional humanista. 

Conceber a educação como uma forma de discurso amplia sua definição 

A psicanálise vê outra criança que a do educador moderno, com a qual este, por sinal, 

está bem atrapalhado uma vez que não corresponde àquela com a qual se depara em sua prática. 

A noção de infantil, com Freud, foi deslocada da referência à infância como tempo cronológico, 

a ponto de dizermos que tratamos da criança no adulto, assim como que sua história começa 

muito antes de seu nascimento, sendo nesse sentido sobre determinada. 

Kupfer afirma que “Há uma transmissão da psicanálise para o educador, além daquela 

que poderia ser feita no divã.  

Na visão de Melman na posição de crianças, podemos amar a educação que recebemos 

e ter por ela um sentimento de gratidão e dever ou odiá-la e imputar-lhe toda responsabilidade 
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por nossos problemas. Como adultos estaremos sempre na berlinda, sempre a constatar que a 

educação que damos às crianças, de alguma maneira, é fracassada. 

A posição tomada então pela psicanálise consiste em apontar o erro de se esperar que 

aquilo que transmitimos às crianças, elas nos retornem sob uma forma direta, “como papagaios. 

O que vamos transmitir a nossas crianças, o que elas preservam e o que anulam desse saber que 

recebem? O saber formal, transmitido principalmente na escola, mas também fora dela, é 

predominantemente tecno-científico e mesmo os saberes que circulam no cotidiano são 

atravessados pelos implícitos da ciência. 

É o discurso da ciência que domina esse campo e a escola é a encarregada de transmitir 

seus “conteúdos” com o objetivo de instrumentar os alunos tanto em seu dia a dia em sua relação 

com os objetos tecnológicos como, principalmente, em relação a alguma forma de produção na 

qual eles possam se inserir num trabalho. Para que a educação se sustente, é preciso que haja 

uma dimensão de “mentira” nessa dinâmica: a criança sabe que, quando se pede ou se ordena 

algo a ela, algo da natureza de uma regra ou de um método – faça/não faça isso, faça/não faça 

assim – é da posição de ideal que lhe estamos falando, ou seja, ela sabe que nem sempre 

fazemos/deixamos de fazer tal como lhe preconizamos. 

Enfatiza que, o maior bem que podemos dar a nossos filhos é “o acesso à falta inscrita 

no grande Outro.”, o acesso ao real, ao nada. A transmissão do real, do nada, é feita através de 

um traumatismo o que coloca o adulto num dilema: como traumatizar a quem amo, ou, a quem 

quero que me ame? E também: como diferenciar um traumatismo para o bem de uma violência 

pura e simples? O traumatismo a que se refere o autor diz respeito à castração e consiste em 

mostrar para a criança que ela não é tudo para a mãe. O traumatismo da castração é correlato 

da história da família, é a transmissão da história do desejo da família. 

Alfredo Jerusalinsky (1994) nos diz que, “na educação trata-se da transmissão de uma 

escritura. Uma escritura que se tenta reproduzir tal e qual foi estabelecida. E, nessa tentativa, é 

fácil verificá-lo, não há outro resultado senão o constante fracasso. O que se percebe 

simplesmente na eterna reedição do mal-entendido entre as gerações.” A transmissão de um 

signo que é portador de uma inscrição, e, enquanto a inscrição simbólica amarra, enoda à rede 

de significações, de regras, de leis, de modos de gozar, etc., de um grupo social, a lógica permite 

matematizar a realidade, “reduzindo-a a um puro real”.  

Educar não pode consistir, meramente, num moderno método pedagógico. Hoje em dia 

um método pedagógico é considerado bom simplesmente quando aponta na direção das relações 
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lógicas do real. Reduzir a questão educativa a este ponto é obstaculizar a inscrição que aquele 

pequeno porquinho insiste, através de 43 séculos, em transmitir.” 

A psicanálise propõe então é que a educação seja uma operação de recalque: transforme 

o real em dom (operação na qual a mãe se desmonta de sua onipotência.) e leve a criança a 

aceitar o símbolo do Outro.  

O transmitido é então um signo da dívida do mestre – em relação ao que ele toma 

emprestado – assim como do desejo que o move a ensinar sendo nesse um significante. É 

também signo enquanto insígnia  

: quando alguém ensina está colocando alguma coisa em signos, ou seja, está “insi 

(g)nando” ou fazendo alusão a uma parte da totalidade epistêmica. 

“Quando o ideal é simbólico, o saber veiculado é um saber não sabido” não tem a missão 

de formatar a falta no sujeito Já o ideal imaginário, prescreve tanto o saber quanto o como ser 

para responder à pergunta a respeito do desejo do outro. Cabe afirmar que conhecimento, saber, 

desejo e dívida simbólica se pressupõe e se articulam em toda educação. Mais ainda, cabe 

concluir que educar não é nada mais que o corriqueiro pôr em ato de um processo de filiação 

ou assujeitamento a ideais, desejos, sistemas epistêmicos e dívidas, conhecimento, saber, desejo 

e dívida simbólica se pressupõe e se articulam em toda educação. 

Como aquele que aprende contrai uma dívida para com aquele que ensina (enquanto 

representante do Simbólico e dos ideais), embora essa dívida seja impagável – pois não se pode 

devolver conhecimento e saber – ele amortiza a dívida reconhecendo-a como tal e, portanto, 

reconhecendo sua castração.  

Lajonquière (1998) conduz a pensar na existência do mal-estar pedagógico, reflexão 

que, no sentido do que até agora. a empresa educativa é necessariamente conservadora, pois 

pede à criança para manter vivo um laço com o passado do mundo, uma vez que gira em torno 

da aprendizagem dos conhecimentos e costumes dos adultos” A inevitável diferença entre os 

resultados esperados e os conseguidos tem recentemente sido interpretada “tanto como 

resultado contingente de uma pedagogia ineficaz quanto uma funesta desgraça.” 

A demanda que antes era colocada às crianças de parecerem adultas, agora se coloca 

como pedido de que estas “venham a possuir toda aquela potência imaginária que [o adulto] 

experimenta como falta e em razão da qual supõe não poder ser um indivíduo feliz”.  
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Os educadores levantam hipóteses quanto à ineficácia da prática pedagógica giram em 

torno da impotência do método de ensino e das “incapacidades mais ou menos psicológicas da 

clientela escolar.” 

De acordo com a teoria psicanalítica, a origem do sofrimento está o recalque, pode-se 

dizer que o mal-estar e as correspondentes hipóteses a respeito de suas causas são produtos de 

um recalque que fundam um “inconsciente pedagógico” como formação singular do discurso 

(psico)pedagógico hegemônico. O recalque, por sua vez, alimenta as ilusões pressupostas nas 

queixas (de impotência e incapacidade) e pedidos por novos métodos e alunos sem problemas. 

A interpretação que podemos dar a partir da psicanálise, diversamente da que é dada 

pelos pedagogos, é que as queixas dos mesmos dizem respeito a “sintomas da época”: “se 

consultarmos qualquer livro de história da educação, veremos como a ilusão tanto de um 

método quanto de um aluno possuidores de uma potência psicológica capaz de vir a garantir o 

sucesso da empresa profissional é uma característica por excelência dos tempos pedagógicos 

recentes. Como sintomas, dizem respeito a um recalque que coloca os pedagogos em uma 

relação de desconhecimento do “caráter radicalmente impossível das metas autopropostas. 

Recorrendo à história e a Foucault, o que se constata em primeiro lugar é que na 

chamada modernidade os mecanismos histórico-rituais de subjetivação dão lugar, 

gradativamente, a mecanismos científico-disciplinares: “enquanto antes se tratava de um sujeito 

que tanto fazia memória como era lembrado por outros, agora, o que está em foco é um 

indivíduo não só passível de ter sua existência calculada, mas também entregue ao frenesi do 

cálculo prospectivo para assim vir, a saber, o grau de bem-estar que o futuro lhe reserva 

Educar é inserir o infans na cultura do laço social. Essa inserção se dá através de uma 

prática discursiva responsável pela imersão da criança na linguagem. Ou seja, a compreensão 

de que em educação, ao final e ao cabo, trata-se de garantir que aconteça o que é preciso que 

continue: “a transmissão de marcas simbólicas, a possibilidade de metaforizar o desejo e criar 

condições àquele que chega ao mundo, a ocupação de um lugar “a partir do qual possa se lançar 

às empresas impossíveis do desejo.” 
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ENSINO REMOTO NA PANDEMIA PARA ALUNO SURDO 

Lauiza Rangel da Silva1 

INTRODUÇÃO 

As transformações sociais, psicológicas, físicas, educacionais, entre outras, surgiram de 

forma inesperada devido à pandemia do novo Coronavírus. Ocorreram mudanças imediatas na 

rotina das pessoas do Brasil e do mundo inteiro, sendo assim, as escolas adotaram medidas 

educacionais e tiveram que modificar a forma de ensinar e aprender, pois aderiu-se o ensino 

remoto. Mediante este fato, podemos analisar que intensificaram as dificuldades de acesso à 

educação para os alunos de forma geral, sobretudo para os alunos com deficiência, público alvo 

da Educação Especial e Inclusiva (EEI), no caso do nosso relato especificamente, alunos surdos. 

Este estudo estabeleceu contato com o campo empírico e pesquisa exploratória, para 

analisar o processo de sondagem, com o intuito de aprimorar ideias para descobrir novas formas 

de construirmos hipóteses. Com base nos dados levantados por meio de reuniões online durante 

todo o período de pandemia, os profissionais da educação se reuniram, os coordenadores, 

professores da Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) com professores específicos do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), tradutor e intérprete de Língua Brasileira de 

Sinais/Língua Portuguesa (TILSP) a fim de trocar informações, estudar, construir atividades 

em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), projetos juntos para buscar estratégias para facilitar 

este processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 

A pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de analisar e descrever de que maneira a 

pandemia transformou o processo de educação dos alunos surdos, e de que forma os 

profissionais da educação, professores, coordenadores, TILSP podem buscar estratégias para 

facilitar este processo de ensino-aprendizagem. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O presente estudo apresenta a realidade de um aluno surdo, estudante da rede pública 

de ensino, que apresenta surdez severa bilateral, é um aluno muito carismático, alegre e 

participativo. Exibe autonomia para todas as atividades da vida diária, porém sua leitura de 

mundo é restrita, visto a condição familiar e ambiental no qual está inserido.  

                                                           
1Licenciatura em Letras - Libras Curso, Universidade Estácio de Sá, lauizarangeldasilva@gmail.com 
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 No período que antecedeu a pandemia, enquanto estávamos tendo aulas presenciais, o 

aluno estava habituado às rotinas da escola, embora houvessem algumas dificuldades para 

concluir determinadas tarefas que exigiam conhecimento que ainda não possuía, mas conseguia 

fazer com a mediação do intérprete educacional, de forma gradativa. E seu processo de 

aprendizado, assim como outros alunos, é diário, contínuo, progressivo e vai melhorando por 

meio da prática e de estratégias que auxiliem sua compreensão e aquisição do conhecimento. 

A instituição oferece atendimento às necessidades educacionais especiais por meio da 

Sala de Recursos Multifuncionais e acompanhamento do profissional tradutor e intérprete de 

LIBRAS para este aluno. O estudante reconhece todas as letras do alfabeto em LIBRAS e em 

Português, consegue construir frases com mediação, imagens e sinais, ou seja, por meio da 

metodologia bilíngue de Educação para surdos. Realiza relações entre imagens e as nomeia por 

meio da LIBRAS, sua primeira língua. O estudante encontra-se em processo de construção da 

autonomia para escrever textos complexos na estrutura do Português. 

A observação dos conteúdos das disciplinas são interessantes, pois podemos identificar 

que a Matemática é a disciplina que mais lhe aguça, pois os acertos dos cálculos o deixa 

entusiasmado e com vontade de aprender mais sobre os conteúdos. O referido aluno surdo 

estuda na instituição desde a Educação Infantil, e passou todos os anos do Ensino Fundamental 

I sem a presença de um intérprete de LIBRAS de forma constante. E em seu processo de 

construção dos conceitos em Português, se deu com maior qualidade por meio do aprendizado 

da sua língua natural, a língua de sinais. Considerando que sem a presença é um direito 

linguístico assegurado por leis, pois com o intérprete de LIBRAS para a comunicação das 

mensagens, códigos ditos oralmente se tornam acessíveis. 

No período de pandemia, com as aulas acontecendo de forma remota, a utilização de 

recursos de grande e pequeno porte foram necessárias, tais como: jogos com imagens/sinais e 

mensagens em LIBRAS/Português, visto que os surdos são visuais, necessitam de informações 

visuais para que o aprendizado ocorra. Os profissionais que atuam na área da Educação podem 

e devem reconhecer que os recursos são estratégias essenciais para que os alunos aprendam, 

principalmente os alunos com deficiência, porém devemos ter a consciência que os recursos e 

materiais são formas de apoio para ajudar a atender as necessidades educacionais destes alunos, 

não desmerecendo nem desvalorizando os recursos, ao contrário, reconhecemos que são 

importantes, porém não são os únicos protagonistas, pois infelizmente não são totalmente 

completos para que os alunos tenham êxito em seu processo, considerando que para que o 
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desenvolvimento do aluno ocorra de forma satisfatória para ele e para melhor aquisição dos 

saberes, é necessário que haja interações com as outras pessoas, é preciso que haja 

comunicação, principalmente para o surdo que é um ser visual, é de suma importância que 

exista conteúdos e elementos que promovam aprendizado de forma visual. 

Neste sentido, sem o atendimento presencial, ocorreram muitos prejuízos em relação ao 

aprendizado do aluno, pois para sua percepção visual e tática é necessário ter contato com os 

materiais, com as pessoas, professores e intérpretes. Seu atendimento, assim como o de todos 

os outros alunos foram de forma remota, porém o aluno não conseguiu fazer todas as atividades 

propostas, pelas barreiras impostas pela ensino remoto, por estrutura e acesso às aulas online, 

as atividades das disciplinas ficaram mais complexas, pois não compreendia claramente os 

conteúdos programados pelo currículo, devido a carência de estratégias específicas para facilitar 

o aprendizado linguístico e por meio deste, aprender os demais conteúdos. 

Entretanto, o aluno não ficou sem atendimento educacional especializado, pois sempre 

a intérprete o acompanhava para conseguir por meio de diálogo, de brincadeira, de envio de 

materiais, de jogos, de imagens visuais, de recursos tecnológicos, muitos vídeos em LIBRAS, 

muitas videochamadas por meio do aplicativo WhatsApp, inclusive com conversas com a 

família do aluno para ajudar de alguma forma em seu processo. 

Considerando   a   necessidade   de   isolamento   social   como   medida   de 

enfrentamento   à   pandemia  e   o   consequente   fechamento das   unidades  escolares  

determinado por decreto legislativo, o AEE iniciou com atendimentos na modalidade de ensino 

remoto com intervenções feitas por vídeos, conversas com família, entrega de material adaptado 

de acordo com a patologia e necessidade dos estudantes atendidos pelo AEE – Atendimento 

Educacional Especializado e os demais estudantes das salas regulares.  

Mediante o exposto, podemos compreender que o aprendizado linguístico é algo 

contínuo, pois se a criança, o jovem, a pessoa surda em qualquer idade tiver acesso à sua língua, 

melhor será sua compreensão e aquisição do conhecimento. O estudante que tem acesso a 

LIBRAS, que conversa com outros surdos por meio da sua língua natural, que aprende e estuda 

com interações com o intérprete, com contato linguístico, melhor será seu aprendizado, 

expressão de pensamento, criação e relação com as pessoas na sociedade. 

As considerações expostas acima permitem que o estudante compreenda os sinais 

sinalizados em aula, mas é necessário intensificar o aprendizado de sua língua para que possa 

se desenvolver e evoluir em relação à aprendizagem. 
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Portanto, diante do desafio imposto pela pandemia do Coronavírus, as estratégias 

utilizadas de forma online pelos educadores, mediadores, TILSP, foram para desenvolver os 

alunos em diversos aspectos. Contudo, podemos compreender que pessoas que estão em 

contínuo processo de ensino e aprendizado, sobretudo na pandemia, amadurecemos a ideia, a 

consciência que nossos alunos têm conhecimentos prévios, eles podem estar longe do ambiente 

escolar devido a pandemia, com aulas de forma remota por meio de conteúdos e tendo acesso 

à informação por meio do ensino à distância, EaD, mas não estão longe das práticas cotidianas 

de aprendizado, sem aprender com as pessoas ao seu redor, pois todos nós aprendemos com as 

situações que a vida lhes apresenta.  

Neste sentido, nosso olhar deve ser expandido para acolher nossos alunos e a partir das 

suas falas, das situações apresentadas por eles, nós podemos utilizar dessas falas e assim, 

apresentar o conteúdo, por meio da informação transmitida por eles, podemos criar um 

momento de formação, desta forma que o ensino e aprendizado foi sendo construído com o 

estudante surdo e com os alunos público alvo da Educação Especial e Inclusiva. 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos por meio do estudo demonstram alunos com contato social e escolar 

restrito, ocasionando problemas no desenvolvimento linguístico e comunicacional, entre outros 

desafios que são advindos do período anterior à pandemia. O ensino remoto e o isolamento 

social intensificaram os desafios escolares para os alunos e profissionais da educação, mas é 

preciso superar os obstáculos e promover aos alunos qualidade no ensino, pois o acesso à 

aquisição e exercício da linguagem é direito dos alunos surdos. 

 Conclui-se que as interações e consequentemente, aprendizados, de forma leve e 

divertida são importantes, pois o estudante demonstra satisfação com as estratégias, com os 

recursos, com situações cotidianas, de forma lúdica. Nossas atividades precisam ser baseadas 

na vida prática, para que ele possa atuar na sociedade de forma consciente, afinal, formamos 

nossos alunos para aprenderem a agir da melhor forma nas situações diárias e de forma 

pensante, crítica e consciente agir na vida e na sociedade com as demais pessoas ao seu redor. 

Todo aprendizado contextualizado em parceria é válido para o aprendizado, entre outras 

atividades. 
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O DESAFIO DE SER PRECEPTORA DA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NA 

TRANSIÇÃO DO REMOTO AO PRESENCIAL NA PANDEMIA DA COVID -19 

 
Janicléia Pereira de Souza1 

Flávia Emília Cavalcante Valença Fernandes2 

 

INTRODUÇÃO 

As instituições de Ensino médio podem se inscrever no edital da residência pedagógica 

e os docentes das instituições para a vaga de preceptores, este Programa de Residência 

Pedagógica - PRP, foi criado pelo Ministério da Educação em Parceria com Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, visando uma forma de estágio 

curricular e cumprimento de horas obrigatórias, com possibilidade de regência e implementação 

de projetos didáticos, os residentes devem estar na segunda metade do curso, já próximo de se 

formar e entrar na profissão (RABELO et al., 2020), as atividades eram desenvolvidas no 

presencial, no entanto, com a pandemia da COVID-19 foram necessárias mudanças no ensino 

e diversas instituições tiveram de aderir ao sistema remoto emergencial. Com isso todas as 

atividades desenvolvidas pelos preceptores e residentes foram de forma remota. 

Assim surge a importância de relatar os desafios de ser preceptora da residência 

pedagógica de biologia em um período de transição do ensino remoto ao presencial durante a 

pandemia da COVID -19, é uma maneira de compartilhar conhecimentos e superações de 

obstáculos. 

Diante disso, o objetivo deste relato é apresentar os desafios de ser uma preceptora da 

residência pedagógica de Biologia da UPE no período da Pandemia da COVID-19 no processo 

de transição entre o remoto ao presencial no ensino integral. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A experiência ocorreu do mês de outubro de 2020 ao mês de março de 2022. 

Inicialmente a residência aconteceu na Escola de Referência em Ensino Médio Dom Malan – 

EREMDM que tem aproximadamente 300 alunos e após o pedido de remoção da professora 

preceptora, ela passou a lecionar na Escola de Referência em Ensino Médio Otacílio Nunes de 

Souza – EREMONS, que tem aproximadamente 800 alunos, ambas as escolas fazem parte da 
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Gerência Regional de Educação do Médio São Francisco – GRE Petrolina, estado de 

Pernambuco, Brasil. Conforme figura 1.  

 

Figura 1. Localização das escolas em relação a cidade, o estado e o País. 

 
Fonte: Google Earth, 2022. 

 

As experiências ocorreram de forma online no período do remoto emergencial e mesmo 

após a transição para o presencial houve a necessidade de realizar todas as atividades com os 

residentes de forma online, devido aos protocolos da Universidade de Pernambuco. Foram 

utilizadas para essas atividades as plataformas: Google Meet, Classroom e Canva. 

Os desafios como preceptora na transição do remoto emergencial para o presencial 

foram diversos e serão citados nestes resultados. Um dos primeiros contratempos, foi 

vivenciado com o ensino híbrido: onde as aulas na escola era presencial na parte da manhã e 

remoto no período da tarde.  

Já a Universidade estava aderindo o sistema remoto emergencial, com isso foi 

necessário um planejamento e organização que pudessem possibilitar que os residentes 

observassem as aulas de forma online na parte da manhã e no horário da tarde os estudantes da 

escola estavam remoto, assim os universitários puderam realizar as regências. 

Segundo Cipriani et al; (2021): Nessa realidade da Pandemia da COVID-19, as 

metodologias, tecnologias e ferramentas educacionais surgiram como aliadas para o ensino 

remoto emergencial e o híbrido, porém, também se tornaram um desafio, levando os 

profissionais a se reinventarem.  

Diante disso, o sistema hibrido acabou se tornando um problema para a preceptora, 

devido à ausência de uma internet que suprisse as necessidades de transmissão de aula, levando 

a professora a utilizar os seus dados móveis para transmitir a aula aos residentes.  
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Um outro ponto que se tornou um desafio: foi que todas as reuniões tiverem que ser 

online, pelo mesmo motivo deles não poderem ir presencial, justamente devido as Normas 

Sanitárias da Universidade diante da COVID-19. Conforme figura 2: 

 

Figura 2. Reunião da Residência Pedagógica de Biologia 

 
Fonte: Própria (2021). 

 

Outra adversidade vista pela a preceptora do grupo da residência, foi a ausência de 

formações continuadas, como por exemplo: Como utilizar as tecnologias da educação no 

sistema remoto emergencial? Como utilizar as plataformas digitais para suas aulas remotas? Os 

docentes entraram nessas mudanças apenas com o conhecimento que já tinham ou sem nenhum, 

quem estava como preceptor teve que aprender e em alguns casos passar para os residentes. 

Segundo Gatti, (2018) Um dos desafios colocados para as políticas educacionais é como 

estão ocorrendo as formações. Para ela, são necessárias transformações na formação dos 

docentes. É preciso que elas acompanhem o desenvolvimento da sociedade, que sejam ligadas 

a real necessidade do professor, como por exemplo: os cuidados com a saúde no retorno 

presencial durante a Pandemia da COVID-19. 

Ainda em relação aos desafios, um revés foi apresentar e desenvolver os projetos 

pedagógicos, pois todos tiveram que ser de forma remota. Contudo, apesar de tantos obstáculos, 

houve muitas trocas de conhecimento e parcerias, mesmo o PRP não ocorrendo de forma 

presencial, foram feitos diversos avanços, como a construção de uma revista científica, histórias 

em quadrinhos, podcasts, como forma de revisão de conteúdo, tornando a troca de 
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conhecimento mais prazerosa e eficiente, as tecnologias educacionais foram utilizadas a favor 

da educação e das práticas da docência pela preceptora. 

 

CONCLUSÕES 

O PRP trouxe a possibilidade de compartilhar conhecimento com os residentes e ainda 

a troca de saberes, proporcionou aos discentes o contato com a sala de aula e a preceptora contou 

com a parceria dos três pilares da Universidade: o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Durante a Pandemia da COVID-19, ocorreram diversas mudanças nos sistemas de 

ensino e novas tecnologias educacionais foram adicionadas. Por essa razão, é importante 

salientar que nem todos os professores e professoras tiveram domínio das Tecnologias 

Educacionais, as formações continuadas, poderiam se tornar um instrumento para ajudar os 

docentes a se atualizarem, levando-os a melhorar suas práticas. 
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PRÁTICA DOCENTE: VIVÊNCIAS DAS AULAS REMOTAS NA TURMA DO 5º 

ANO EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DO ASSÚ/RN 

 
Erivaneide dos Santos Lima1 

 

INTRODUÇÃO 

Incialmente foi pensado como desenvolver a prática pedagógica nesse período de 

pandemia, onde muitos alunos não têm acesso à internet. Assim, a partir das análises feitas, dos 

contatos com cada aluno e família a mesma foi desenvolvendo gradativamente. O presente 

relato tem como objeto apresentar de forma suscinta a prática docente vivenciada nas aulas 

remotas na turma do 5º ano em escola da rede pública municipal do Assú/RN. 

Para tanto, apresenta-se as metodologias usadas que puderam contribuir com a 

participação dos alunos durante o isolamento social ocasionado pelo Covid 19 e assim 

favorecesse a continuação do vínculo educacional entre escola, aluno e família mesmo diante 

de várias diversidades. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A Escola Municipal Deputado Edgard Borges Montenegro localizada no município do 

Assú no Estado do Rio Grande do Norte faz parte do Centro Escolar II, localizada no bairro 

Farol. Dentre suas turmas havia o 5° ano 2 que era composta por 23 (vinte e três) alunos; desses, 

78% residiam na Zona Rural e 22% na Zona Urbana. 

É de conhecimento de muitos que o ano de 2021 vinha seguindo um momento atípico 

desde o ano anterior a partir da pandemia ocasionada pelo COVID-19, onde os professores 

passaram a desenvolver suas ações pedagógicas virtualmente, usando aplicativos para o 

desenvolvimento das suas aulas e/ou através de atividades impressas.  

Na turma supracitada era utilizado o grupo de whatsap, formado por muitos alunos, mas 

os mesmos não conseguiam acompanhar todas as atividades diariamente, pois o acesso era 

limitado; com a participação de 10 (dez) alunos, o equivalente a 44% do número de discentes. 

Dentre eles, as aulas síncronas iniciaram através de chamada de vídeo pelo whatsap, pois não 

foi possível o uso do aplicativo de reunião por não conseguirem baixar. Diante de várias 

diversidades nem todos conseguiam participar, isso corria por haver alunos que usavam internet 
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do vizinho e de familiar, mas nem sempre o acesso era possível no horário que iniciavam as 

atividades. Para os 13 (treze) alunos que não tinham acesso à internet, o equivalente a 56% da 

turma, as atividades eram realizadas através de apostilas impressas e entregues periodicamente.  

 

ENTRAVES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

Diante da diversidade observada, muitos entraves foram encontrados no caminho para 

os alunos participarem das atividades propostas, incluindo o desenvolvimento da prática 

pedagógica. Dessa forma, com o objetivo de ter melhor interação com a família foram 

realizadas ligações diretas, mas era percebido por meio de mensagem a inexistência do número 

de telefone, sendo observado as mudanças dos mesmos constantemente. Esses números já 

citados, recebiam ligações apenas via internet quando era possível o acesso.  

Para o melhor desenvolvimento das ações pedagógicas na turma, eram realizadas 2 

(duas) vezes por semana aulas síncronas ministradas através de vídeo-chamada via whatsap. 

Onde a turma foi dividida em 4 (quatro) grupos de acordo com o nível de aprendizagem e por 

atividade direcionada à aluna com surdez que participa em um único grupo tendo a colaboração 

da intérprete em LIBRAS. Sendo garantido a aluna com Necessidades Educacionais Especiais, 

de acordo com a Portaria nº 225/2020 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) 

“os mesmos direitos dos demais alunos com atividades educativas não presenciais, dando 

suporte as famílias para o desenvolvimento das atividades” (SMEC, 2020, p. 10).  

Nessas aulas, inicialmente, participavam 10 (dez) alunos divididos em 4 grupos, como 

é possível observar nas imagens abaixo: 

Imagem 1: Print das aulas via chamada de vídeo do whatsap 

             
Fonte: Autoria própria, 2021 

Ao longo do ano letivo, em decorrência do corte da internet e problemas no aparelho 

celular esse número reduziu chegando a 5 (cinco) alunos divididos em 3 (três) grupos.  

Na turma, dentre os 13 (treze) alunos que não tinham acesso à internet constantemente; 

1 (um) realizava as atividades com a internet da professora particular, 3 (três) realizam as 

devolutivas quando tinham acesso à internet do vizinho, muitas vezes as devolutivas eram 

encaminhadas em um único momento. Além dos 4 (quatro) alunos que, esporadicamente, 
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usavam dados móveis os quais expiravam rapidamente. Incluindo, o contato com 5 (cinco) que 

era realizado por meio de ligação, quando muitas vezes não conseguia devido o acesso limitado 

da operadora onde os alunos moravam, havendo o contato com pais de alunos que moravam 

nas proximidades. 

Sendo assim, em decorrência da diversidade encontrada na turma foram realizadas as 

entregas de atividades impressas a todos os alunos sendo usadas, concomitantemente, com os 

livros didáticos disponíveis. Pois mesmo quem tinha acesso à internet, às vezes não era possível 

a sua visualização por diversos motivos observados e relatados pelos familiares. 

 

AÇÕES PEDAGÓGICAS POSSÍVEIS 

Para que todos os alunos tivessem acesso aos materiais relacionados aos assuntos 

trabalhados foram criadas apostilas de acordo com os níveis de aprendizagem dos alunos. 

Com o objetivo de melhor compreensão não apenas os vídeos supriam essa necessidade, 

pois nem todos alunos conseguiam acessá-los, por diversos motivos diagnosticados. A partir 

desse diagnóstico, foi possível desenvolver o saber-fazer docente de acordo com as realidades 

apresentadas e observadas através dos relatos das famílias e dos próprios alunos por meio de 

mensagem, ligação e visita in lócus, pois essas 3 (três) ações são as que contribuíram para o 

alcance a todos os alunos. Mapeamento esse, realizado como orienta a Portaria-SEI Nº 438 da 

Secretaria de Estado da Educação e Cultura (SEEC) 

Assim, tomando todas as medidas anunciadas pelo governo, seguindo as orientações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), dos órgãos estaduais e municipais com o apoio da 

equipe gestora foram realizadas visitas a domiciliar. 

Fotografia 1: Visita às famílias                Fotografia 2: Visita às famílias 

                         

Fonte: Autoria própria, 2021                       Fonte: Autoria própria, 2021 

Essas ações eram realizadas por terem familiares que não tinham como ir à instituição, 

além de ser possível continuar mantendo o vínculo com o aluno e consequentemente, o mesmo 

passou a sentir-se pertencente a um contexto escolar. Sabe-se de sua importância para o seu 
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desenvolvimento educacional; além de ter como objetivo o retorno das atividades de forma 

considerável, com a entrega de outras com data de retorno definida. 

No grupo de whatsap muitas atividades foram publicadas com suas respectivas 

explicações apresentadas por meio de vídeos criados pela professora com a inserção da 

intérprete em Libras, uso de vídeo da internet, trabalho com questionário criado no Google 

Forms, GraphoGame, dentre outros. 

Imagem 2: Vídeos criados pela professora                                 Imagem 3: GraphoGame 

               
Fonte: Autoria própria, 2021                                                       Fonte: GraphoGame, 2021 

Percebe-se que foram desenvolvidas diversas metodologias ao longo do ano letivo 

respeitando a realidade dos alunos. 

 

CONCLUSÕES 

Portanto, mesmo com as diversidades encontradas, esse trabalho é muito significativo, 

pois a aprendizagem do aluno acontece a partir dos conhecimentos adquiridos ao longo da vida, 

além das observações feitas em seu próprio contexto com explanações sobre o lugar onde o 

mesmo vive tendo a escola a função de garantir o desenvolvimento das habilidades e valores 

importantes à socialização do indivíduo.. 
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SUPERVISÃO REMOTA POR TELEMEDICINA DURANTE A PANDEMIA PELA 

COVID-19: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Devani Ferreira Pires1 

Paula Fernanda Brandão Batista do Santos2 

Marcelo Viana da Costa3 

 

INTRODUÇÃO 

A pandemia originada pelo coronavírus (SARS-CoV-2) repercutiu globalmente, com 

fortes implicações sociais, econômicas, políticas, sanitárias e educacionais, agravando 

profundamente as desigualdades sociais. (GÓMEZ; FAVORITO, 2020; WORLD BANK 

GROUP, 2020). Mudanças na dinâmica de trabalho e de formação em saúde foram necessárias 

para controlar a transmissão do vírus. Apesar da importância das medidas restritivas, as 

desigualdades sociais se expressaram de maneira intensa nas diferentes formas de proteção, 

observância às orientações de distanciamento e acesso às tecnologias de informação e 

comunicação. 

O distanciamento social, foi uma das medidas recomendadas pela Organização Mundial 

da Saúde com o objetivo de reduzir a velocidade do contágio e diminuir a sobrecarga dos 

serviços de saúde. As instituições de ensino tiveram que interromper suas atividades e com o 

progredir da pandemia, as práticas educativas presenciais foram substituidas por formatos 

remotos. A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), por 

sua vez, alerta para uma iminente catástrofe geracional, como consequência do fechamento dos 

colégios por tempo tão prolongado. Esse fato pode ser prejudicial não só para indivíduos, mas 

para toda a sociedade, em especial a população mais vulnerável (UNESCO, 2021).  

Diante deste cenário desafiador, os profissionais foram convocados a buscar novas 

estratégias destinada à prestação de serviço e a formação em saúde. Neste sentido, este relato 

de experiência descreve uma prática educativa inusitada para os discentes e preceptora: a 

supervisão clínica remota, também denominada telesupervisão ou supervisão cibernética 

(WATTERS;  NORTHEY, 2020; KHAMEES et al., 2022).  A supervisão clínica é definida 

como um processo formal de apoio profissional e aprendizagem que permite aos profissionais 

o desesenvolvimento de competências (MARTIN ET AL., 2017). Ela ocorre de forma remota, 

quando o preceptor e o treinando estão em espaços físicos diferentes, mediados pela tecnologia 

                                                           
1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E-mail: devani.pires@ufrn.br    
2 Professora, Doutora, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E-mail: paulafernandabb@hotmail.com 
3 Professor, Doutor, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E-mail: marcelo.viana@ufrn.br 
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da comunicação e informação. 

 Considerando as mudanças impostas no processo de formação em saúde em razão das 

medidas de contenção do novo coronavírus, o estudo tem como objetivo descrever a experiência 

da supervisão remota, por telemedicina, aplicada aos residentes de pediatria da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A experiência foi realizada no período de março a dezembro de 2021, em um serviço 

ambulatorial de uma universidade pública. A prática educativa atendeu uma solicitação dos 

médicos residentes e foi autorizada pela chefia do ambulatório e pelo coordenador da 

residência. Colaboraram com a iniciativa o administrador, o serviço de arquivo médico e as 

profissionais responsáveis pela recepção. Uma agenda de consultas foi implantada, 

contemplando 03 dias por semana, no período vespertino, com 06 consultas presenciais 

programadas a cada dia, seguindo o protocolo de segurança.  

As consultas foram realizadas por médicos residentes de pediatria (n=10), que 

participavam de uma escala de rodízio obrigatório no ambulatório de puericultura, durante 10 

meses. A supervisão clínica foi efetuada por uma preceptora de puericultura, de forma remota, 

por telemedicina. O atendimento era compartilhado por videochamada telefônica ou 

videoconferência pela plataforma de Google Meet®. 

 Os residentes foram previamente informados quanto as competências clínicas 

esperadas durante o rodízio. A experiência teve como objetivos: 1-  dar continuidade ao 

atendimento em puericultura; 2- contribuir com a formação profissional dos residentes de 

pediatria e 3- avaliar a experiência após o término do rodízio.  

A história clínica e o exame físico foram documentados em prontuário eletrônico do 

serviço e a caderneta de saúde da criança preenchida. Os registros foram compartilhados de 

forma síncrona com a preceptora, acompanhado por discussão, solicitação de exames (quando 

indicados), elaboração de diagnósticos, orientações de puericultura, tomada de decisões 

compartilhadas com a mãe e efetuado os encaminhamentos pertinentes.  

A coleta de dados foi obtida com a utilização de um questionário contendo 06 perguntas,  

encaminhado pelo Google Forms®. O preenchimento da avaliação ocorreu de forma voluntária 

com a garantia de anonimato. Para cada um dos elementos demonstrados no quadro 1, os 

residentes escolhiam uma das seguintes opções: alcançado; não alcançado e um espaço aberto 
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para complementação. Foi solicitado aos respondentes a identificação de fatores que 

dificultaram e facilitaram a experiência.  

Os questionários foram encaminhados por aplicativo de mensagem aos 10 participantes, 

e 09 formulários forma preenchidos, analisados e descritos quantitativamente em número 

absoluto e percentual . A aquisição de maior autonomia no atendimento foi o fator facilitador 

relatado por 01 participante. Entre os fatores que dificultaram foram citados: dificuldade e 

lentidão na conexão da internet, demora para finalizar o atendimento, quando comparado ao 

formato presencial.  

         

       Quadro 1: avaliação da aquisição de competências por supervisão remota 

Competência Alcançado Não alcançado 

Raciocínio clínico 09/100% 0 

Análise crítica e reflexiva 09/100% 0 

Comunicação 09/100% 0 

Decisão compartilhada 09/100% 0 

Elaboração de intervenção 09/100% 0 

Exame físico 0 09/100% 

                                                   Fonte: Própria (2022). 

 

CONCLUSÕES 

Nesta prática educativa, a supervisão remota foi adequada ao treinamento de 

competências clínicas indispensáveis à formação profissional. Entretanto, determinados 

aspectos precisam ser qualificados, a exemplo do exame físico. Além disso, para a implantação 

desta prática é imprescindível a adequação de recursos tecnológicos, capacitação profissional e 

a organização dos dispositivos regulatórios que garantam a segurança do cliente. 

Embora a atividade presencial permita a vivência de interações importantes para o 

processo ensino-aprendizagem, a experiência mostrou a viabilidade de uma prática reflexiva 

com o uso das tecnologias da informação e comunicação. Apesar dessa constatação há a 

necessidade de melhorar a estrutura que possa apoiar as práticas remotas.  

 No futuro as práticas presenciais podem ser complementadas por atividades remotas 

como forma de desenvolver novas habilidades e diversificar as oportunidades de aprendizagem 

em contexto complexos e desafiadores. 
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PERCEPÇÕES DE QUALIDADE DAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO 

PRESENCIAIS DOS ALUNOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO IFPB 

CAMPUS SOUSA 

          
Augusto César Rodrigues dos Anjos1 

Alessandra Teresinha da Rosa2 

 

INTRODUÇÃO 

Diante de um cenário atípico no âmbito educacional devido a pandemia do vírus SARS-

CoV-2, causador da COVID-19 na qual a sociedade teve que adotar medidas emergenciais de 

prevenção da doença, por meio do isolamento social, quarentena e o fechamento das 

Instituições de Ensino Superior, o uso das tecnologias foi de extrema importância para o 

momento pandêmico em que estamos vivendo. Com a necessidade de propor a continuidade da 

escolarização dos estudantes ainda que por meio remoto emergencial, a Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) foi fundamental para a educação através das aulas remotas 

(CONCEIÇÃO; ROCHA, 2020, p. 102).  

Com isso a busca por aprimoramentos para novas formas didáticas, através de melhorias 

das aulas de acordo com a realidade dos estudantes, as atividades devem estar cada vez mais 

alinhadas a uma metodologia de ensino em que os estudantes não fiquem sobrecarregados para 

compensar a participação nas aulas. Conforme Ferreira, Branchi e Sugara (2020), saber a 

realidade dos educandos para que se possa entender como elaborar os planejamentos didáticos 

numa forma remota de ensino é essencial para se obter um retorno significativo no processo de 

ensino e trazer novas metodologias afim de procurar suprir o ensino presencial. 

A pesquisa a ser relatada tem como problemática: qual a percepção dos alunos do curso 

de Educação Física do IFPB Campus Sousa sobre a qualidade das Atividades de Ensino Não 

Presenciais durante a Pandemia da Covid-19? 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Licenciatura em Educação Física, IFPB Campus Sousa, augusto.anjos@academico.ifpb.edu.br. 
2 Especialista, IFPB Campus Sousa, alessandratrb@hotmail.com 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O relato de experiência tem como base em uma pesquisa de campo, apesar das 

informações terem sido coletadas de forma virtual com os estudantes do curso, ainda foi feito 

um contato direto presencial em sala de aula explicando aos participantes todos os detalhes da 

pesquisa e ainda se definiu como uma pesquisa quanti-qualitativa.  

A amostra do estudo contou com 95 alunos do curso de Licenciatura em Educação Física 

do IFPB Campus Sousa, com um total de 62,5% da população pesquisada, devidamente 

matriculados, sendo por conveniência, e atendendo os demais critérios de inclusão da pesquisa. 

A população a ser considerada englobou 152 alunos, tendo uma perda aceitável de 37,5% um 

total de 57 alunos 

Um dos resultados do relato insinua que o maior problema enfrentado é a falta de 

proximidade dos estudantes com os professores e colegas de turma, muitas vezes estão em 

ambientes em que ficam impossibilitados de ligarem a câmera ou microfone, gerando assim 

obstáculos para a participação ativa dos estudantes nas aulas virtuais (Gráfico 1). Enfatizando 

o debate a ausência desse entrosamento nas aulas, como o feedback dos alunos, a comunicação 

com os docentes e o escasso ingresso dos educandos nos ambientes de aulas síncronas produz 

uma absorção de conhecimento limitada como é identificada (MOREIRA et al., 2021). 

        

Gráfico 1 - Interação dos alunos nas aulas 

 

Fonte: Autor da pesquisa (2022) 

 

Uma outra dificuldade encontrada foi com os recursos concedidos pela instituição como ajuda 

financeira para compra de ferramentas digitais como notebooks não foram de acordo com o preço de 

mercado, gerando uma dificuldade na aquisição, nos quais os estudantes tinham que arcar com um 

percentual em dinheiro para adquirir a ferramenta digital. Além do recurso para o pagamento de um 
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provedor de internet que quase sempre atrasava e dos chips de celulares doados com conexão dos dados 

móveis não era adequada, ou seja, lenta, apesar de todo esforço da instituição em oferecer diversos 

recursos, pelos resultados das repostas dos alunos ainda são insuficientes para a demanda do novo 

formato de ensino (Gráfico 2). 

Cooperando com os dados do estudo, na pesquisa de Mauad e De Freitas (2021, p. 15), um aluno 

do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do Pará explanou que muitos educandos 

deram continuidade aos estudos, mas em compensação contrariando o desenvolvimento dos programas 

de auxílio ocorridos houve abstenção de alguns discentes, justamente pelo fato dos recursos 

disponibilizados não conseguirem ser suficientes as necessidades. 

 

Gráfico 2 - Auxílios digitais disponibilizados pelo IFPB 

 

Fonte: Autor da pesquisa (2022) 

 

CONCLUSÕES 

As principais dificuldades que foram levantadas pelos alunos estão com relação a 

interação nas aulas, ou seja, a falta de dinamismo para se manter o foco e a motivação dos 

alunos, no qual um número expressivo de acadêmicos afirmaram pouca interação nas aulas. Um 

outro problema exposto pelos estudantes está com o fornecimento dos auxílios digitais como 

os estudantes reiteram em sua maioria como insuficientes 

            Respondendo a problemática do estudo, a pesquisa expõe com um maior destaque a 

necessidade da criação de programas de auxílios digitais para esse formato de ensino que 

contemplem satisfatoriamente os estudantes. 

O estudo se fez de fundamental importância para outras pesquisas que buscam 

compreender as percepções dos estudantes quanto as aulas remotas, sejam em momentos 

emergenciais como estamos vivendo ou para o formato de aulas híbridos, a fim de se buscar 

novas formas que tragam o melhoramento desse formato de ensino para os estudantes. 
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A HISTÓRIA EM QUADRINHOS COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL NA FORMA REMOTA 

          
Narla Sathler Musse1 

Árlon Facynek de Oliveira Carvalho2 

Francisco Gabriel da Costa Junior3 

Carlos Alberto Carvalho4 

João Eduardo Marques Medeiros 5 

 

INTRODUÇÃO 

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 

forma alunos para serem gestores ambientais no Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, 

Campus Natal Central. Nesta formação os alunos devem participar do Projeto Integrador - PI, 

que se configura como uma disciplina no circuito formativo dos alunos. As atividades 

desenvolvidas durante sua realização leva os alunos a dialogarem com os diferentes campos de 

conhecimentos para compreenderem os problemas ambientais dos diferentes espaços 

trabalhados.  

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso (IFRN, 2020, p. 30) “os projetos 

integradores se constituem em uma concepção e postura metodológica voltadas para o 

envolvimento de professores e alunos na busca da interdisciplinaridade, da contextualização de 

saberes e inter-relação entre teoria e prática”. No curso há dois momentos onde estes projetos 

acontecem: nos segundo e no quinto períodos do curso. O projeto do segundo periodo promove 

o diálogo entre as disciplinas de Técnicas de Educação Ambiental, Ecologia, Geologia 

Ambiental e Cartografia, com a participação efetiva dos docentes e alunos.  

Para efetivação do PI é selecionada uma cidade, municipio ou comunidade, no RN, para 

que sejam realizadas atividades relacionadas a questões ambientais. Ali, o futuro gestor 

ambiental compreende e reflete e atua, de maneira interdisciplinar, sobre as formas que ele 

poderá atuar visando, por exemplo, a sensibilização das comunidades para a preservação e 

cuidado com o meio ambiente. 

Entre as atividades desenvolvidas pelos alunos, junto às pessoas da comunidade, estão 

a roda de conversa, o teatro de bonecos e outras estratégias, de acordo com a faixa etária das 

                                                           
1 Geologia, IFRN/CNAT, narla.musse@ifrn.edu.br 
2 Tecnologia em Gestão Ambiental, IFRN/CNAT, arlon.facynek@escolar.ifrn.edu.br 
3 Tecnologia em Gestão Ambiental, IFRN/CNAT, costa.francisco@escolar.ifrn.edu.br 
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pessoas atendidas. Assim, o objetivo deste relato de experiência é apresentar uma estratégia 

remota adotada para sensibilizar alunos da educação básica para a preservação do sítio da 

geodiversidade Barreira do Inferno – RN. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A compreensão da geodiversidade perpassa pelo entendimento da paisagem, numa 

perspectiva que envolve a diversidade natural presente em determinado local, com as ações 

antrópicas que são determinantes nas modificações e alterações. De acordo com Brilha (2005, 

p. 33), a geoconservação é uma ferramenta de valoração da geodiversidade, “o ato de proteger 

e de conservar algo se justifica porque lhe é atribuído algum valor, seja ele econômico, cultural, 

sentimental ou outro”.  

A abordagem da geoconservação destaca os geossítios e sítios da geodiversidade como 

locais ricos em elementos geológicos e biológicos e, para além desses, com um alto potencial, 

histórico e cultural.  Essa potencialidade, como já afirmada, se materializa como importante 

ferramenta educativa e de sensibilização para barrar o avanço do processo de degradação, 

representado pela especulação imobiliária, mineração, agricultura e outros avanços 

proporcionados pelo desenvolvimento e aumento populacional. 

No Rio Grande do Norte ocorrem inúmeros locais que podem ser caracterizados com 

grande potencial geológico e com interesse geoambiental, que são os geossítios e os sítios da 

geodiversidade. Na grande maioria desses locais o valor geológico e histórico ambiental não é 

conhecido pela população e sofrem constantemente riscos de degradação. Esses patrimônios 

geológicos ocorrem em todo o Estado, destacando os que estão localizados em áreas litorâneas, 

com alto fluxo de turistas, que usufruem da praia e das paisagens locais sem ter a compreensão 

de sua importância geoambiental e da necessidade de se preservar estes locais.  

Um destes locais está situado próximo a capital do estado - Natal, se constituindo de 

falésias, que são feições geomorfológicas de formação sedimentar com colorações 

avermelhadas, fato responsável pela toponímia do local, que é denominada de Barreira do 

Inferno, devido a coloração acentuada das rochas ocasionada pela incidência dos raios solares 

matutinos.  

A área de estudo se destaca como local estratégico, inserida dentro de uma área militar 

denominada de Centro de Lançamento Barreira do Inferno, isolada do acesso público desde sua 

fundação em 1965 (GURGEL, 2017). Esta característica torna o local livre de povoamento 
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humano e com baixa visitação turística. Além disto o local é uma área de desova de variadas 

espécies de tartarugas marinhas.  

Como forma de sensibilizar as pessoas para a preservação do local e promover o 

conhecimento, foi realizada uma atividade, de forma remota, devido a pandemia da COVID-

19, em uma escola da comunidade que oferece educação básica aos alunos do Pium/RN, vizinha 

à Barreira do Inferno. A escola está situada na própria comunidade e se mostrou receptiva a 

participar do projeto.  A atividade foi realizada com 12 alunos do 5º ano, no início de 2022.   

Assim, se lançou mão da educação geoambiental como ferramenta mediadora entre o 

conhecimento científico e as comunidades. Para a realização dessa atividade na escola, foi 

desenvolvido um material educativo em formato de quadrinhos animados (Figura 1), criado 

pelos autores, intitulado “As aventuras na Barreira do Inferno”.  A história foi oralizada e 

transformada em um vídeo para ser apresentada de forma remota. 

 

Figura 01: Detalhe dos personagens da história em quadrinhos utilizada para sensibilizar as crianças sobre a 

necessidade de preservação do geossítio Barreira do Inferno. 

 

 
Fonte: Própria (2021). 
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Os personagens, incluindo uma tartaruga, apresentam o sítio da geodiversidade 

evidenciando a necessidade de sua preservação por seus aspectos geoambientais e por ser um 

local de desova de tartarugas marinhas, discutindo as características da biodiversidade e da 

geodiversidade. Após a apresentação, foi realizado um momento para que as crianças pudessem 

fazer perguntas e dialogar com os autores.  

 

CONCLUSÕES 

O Sítio da geodiversidade Barreira do Inferno ainda é pouco conhecida da grande 

maioria das pessoas que não são da comunidade. O fato de estar dentro de uma área militar 

isolou o local, dificultando o seu aproveitamento turístico, assim como se tornou um local de 

referência científica para pesquisas. De certa forma, esse isolamento também foi positivo para 

a geoconservação, pois a visitação descontrolada poderia acelerar a sua destruição. 

As crianças da comunidade, participantes da atividade, demonstraram grande respeito 

pelo local, mostrando conhecimento da presença das tartarugas e da necessidade de sua 

preservação. Por ter acontecido de forma remota, acreditamos que a história em quadrinhos 

oralizada despertou o interesse das crianças e criou um canal divertido e lúdico para que elas 

pudessem se expressar e demonstrar seu interesse em se tornarem agentes da preservação do 

local.  

Além disto, os personagens humanos da história apresentaram dados relacionados aos 

aspectos geológicos da Barreira do Inferno, desconhecidos pela maioria das pessoas que 

frequentam o local e que ficaram acessíveis devido a linguagem utilizada pelos personagens. 

Sendo assim, acreditamos que a sensibilização ambiental pode acontecer de forma remota, 

desde que se utilize ferramentas e linguagem apropriadas e adequadas ao público a ser atendido.   
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CONTRIBUIÇÃO DE UMA HORTA ORGÂNICA NA 

FORMAÇÃO DE ESTUDANTE DO CURSO TÉCNICOS EM AGROECOLOGIA:  

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

          
Fabiana Rodrigues da Silva1 

 

INTRODUÇÃO 

As Diretrizes e Bases da Educação Nacional apontam claramente que o espaço de 

aprendizado e formação de um profissional deve ser composto por aulas teóricas e práticas, é 

através da prática que se dá a formação de alunos conscientes, críticos, responsáveis e com 

atitudes que sejam positivas para o meio natural e para aqueles que o cercam, as aulas práticas 

tornam a aprendizagem mais interessante, motivadora e acessível aos alunos. Esse realto de 

experiencia traz o impacto da implantação da horta escolar na formação técnica do aluno, como 

as aulas práticas ajudaram a uma melhor compreensão do assunto visto em sala, a contribuição 

para o desenvolvimento profissional do aluno técnico em Agroecologia.  

Para critério de análise aplicou-se aos alunos do 4º ano integrado, do curso técnico de 

Agroecologia ofertado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte - Campus Ipanguaçu 

(IFRN- IP) que estavam cursando a disciplina de Olericultura Agroecológica e Plantas 

Medicinais, um questionário com dez perguntas referentes à vivências pessoais, as experiências 

com a implantação de uma horta orgânica, influência no seu profissional. Foi possível observar 

que as hortas escolares como ferramenta de aprendizado foi uma metodologia eficaz que 

promoveu a prática dos conteúdos vistos de forma teórica, formando técnicos seguros e capazes 

de realizar um trabalho profissional em suas carreiras. A contribuição da implantação da horta 

trouxe resultados positivos nos alunos envolvidos, ajudando no crescimento pessoal e 

profissional dos mesmos  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Esse relato refere-se a uma vivência realizada a partir de um trabalho semestral (2018.1), 

da disciplina de Olericultura Agroecológica e Plantas Medicinais, ofertado no curso de 

Agroecologia, no IFRN-IP. Neste estudo, foram avaliados vinte e sete discentes do 4º ano do 

curso, enquanto os alunos cursavam a disciplina se organizaram e foram divididos em grupos 

de até 04 pessoas, onde próprios alunos escolheram seus parceiros, onde o objetivo de cada 

                                                           
1 Pós-graduação em Fitotecnia, UFERSA, agro.fabirodrigues@gmail.com 
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grupo foi  de implantar uma horta orgânica e coletarem os dados de suas culturas para pesquisas 

posteriores A horta era observada semanalmente por seus responsáveis, e teve 

acompanhamento com relatórios de seu desenvolvimento, para serem estudados e analisados 

ao final do trabalho. Foram disponibilizadas as mais variadas espécies de olerícolas, sendo elas: 

cenoura, coentro, cebolinha, abóbora, tomate cereja, pimentão, alface. Tais variações 

garantiram diferentes combinações para cada grupo; o processo durou todo o semestre letivo. 

Ao final do tempo estipulado, cada grupo organizou seus dados e desenvolveu um artigo 

científico expondo tudo que decorreu do primeiro ao último dia de utilização da horta. Todos 

os artigos foram apresentados em sala e discutidos entre a turma e com a professora. No dia 

vinte e um de agosto de 2018 os alunos responderam um questionário padronizado, que foi 

aplicado em sala de aula, constituído de 9 questões objetivas, referentes à vivências pessoais e 

à prática realizada anteriormente. 

Os questionários avaliaram tópicos sobre: idade; experiência com cultivo agrícola; 

ambiente que os alunos vivem; aprimoramento do aprendizado; dificuldades de trabalhar em 

grupo; segurança profissional. Estas perguntas foram aplicadas para investigar como a prática 

de implementação de uma horta escolar orgânica pode influenciar e ser influenciada por fatores 

individuais da experiência de cada participante. As questões que contidas no questionário 

foram:  

1. Idade: 

2. Você é filho de agricultores/produtores rural? 

( ) Sim ( ) Não 

3. Existe algum cultivo agrícola em sua residência? 

( ) Sim ( ) Não 

4. Você mora na zona: 

( ) Rural ( ) Urbana 

5. Você já tinha tido a experiência de implantar uma horta? 

( ) Sim ( ) Não 

6. Considera que a implantação da horta ajudou você no processo de aprendizado? 

( ) Sim ( ) Não 

7. Você sentiu dificuldades de trabalhar em grupo? 

( ) Sim ( ) Não 

8. Você indicaria a implantação de hortas como práticas nas turmas posteriores? 

( ) Sim ( ) Não 

9. Daqui alguns dias, você como Técnico em Agroecologia terá segurança em recomendar 

para um produtor a implantação e condução de uma horta orgânica? 

( ) Sim ( ) Não 

Essas perguntas foram realizadas com o intuito de entender melhor o comportamento e 

a situação social dos indivíduos envolvidos na pesquisa, analisando o cenário social, 
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desenvolvimento acadêmico, profissional e o reflexo que a horta teve sobre a vida de cada um. 

Aproximadamente 77,8% são mulheres, e 22,2% são homens. A faixa de idade média é 

de 18 anos. Em muitos ambientes escolares, é possível ter o contato com hortas desde muito 

jovem, pois o envolvimento em hortas escolares tem permitido que as crianças demonstrem 

habilidades e áreas de inteligência (por exemplo, habilidades visuais-espaciais, força física) que 

eles podem não ter oportunidade de demonstrar em uma sala de aula tradicional.  

Observou-se que 40,7% do total já tiveram experiências anteriores com hortas orgânicas 

e cerca de 25% dos alunos são filhos de agricultores, uma porcentagem ainda pequena dada a 

localização do IFRN – IP que é cercado por comunidades rurais e fazendas. É provável que 

para estes alunos, a convivência frequente com as atividades econômicas de familiares ou a 

observação das atividades que caracterizam a economia regional podem ser a fonte de 

influência para a escolha do curso.  

Notou-se que mais da metade dos alunos nunca vivenciaram um aprendizado 

semelhante ao do processo analisado, o que é bastante lamentável, tendo em vista que um 

projeto desse porte é proveitoso tanto para adolescentes quanto para crianças, principalmente; 

já que a educação ambiental e elo homem/natureza quando mais cedo for explorado, mais 

chances uma pessoa tem de desenvolver atitudes pensadas não só em si, mas também no meio 

em que vive.  

Foi evidente que projetos de hortas escolares devem tomar um papel mais importante e 

mais presentes na comunidade escolar, foi possível perceber que embora 59% da turma tenha 

tido dificuldade ao trabalhar em grupo, cerca de 96% dos alunos acreditam que esta prática foi 

um método eficaz para ajudar no processo de aprendizagem, também se verificou que 100% 

indicaria o mesmo procedimento para turmas posteriores. Ainda sobre os dados acima, vemos 

que aproximadamente 92% dos discentes se sentem seguros de usar as habilidades adquiridas 

no âmbito profissional, tais quais habilidades só são possíveis ao pôr em prática o que foi 

aprendido em sala de aula. A experimentação no ensino, pois não se encerra em si mesma, mas 

se apropria artificialmente de fenômenos do ambiente, lidando com eles, trabalhando-os 

segundo determinados objetivos cognitivos, e estes objetivos, de alguma forma estão balizados 

no conhecimento formalmente constituído.  

O trabalho com a horta escolar também tem o poder de contribuir para o entendimento 

de como é possível preservar melhor o meio ambiente, partindo de pequenos gestos, respeitando 

a pluralidade e diversidade cultural, fortalecendo a ação coletiva e organizada, articulando 
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aportes de diferentes saberes e fazeres, além disso, proporcionando a compreensão da 

problemática ambiental em toda a sua complexidade, contribuindo assim para um processo 

instituinte de novas relações dos seres humanos entre si e deles com a própria natureza.  

Os dados observados nessa vivência demonstraram que a implantação da horta escolar 

foi um ótimo recurso didático no meio acadêmico, ajudando na formação profissional de um 

técnico consciente de sua capacidade de lidar com uma produção de hortaliças, além de 

incentivar o aluno trabalhar em equipe; estimulando o aluno a trabalhar suas habilidades sociais, 

e ao cuidar da horta os alunos adquirem novos valores, novas formas de pensar e mudam suas 

atitudes em relação aos cuidados com a vida.  

Já que, através do trabalho em equipe, da solidariedade, das práticas do cuidar, da 

cooperação desenvolvem o senso respeito e de responsabilidade, de autonomia e da 

sensibilidade em compreender que os ciclos ecológicos estão presentes na vida de todos os seres 

vivos e estes precisam de respeito, atenção e cuidado. O cuidado está na essência humana, é o 

cuidado que permite a priorização do social sobre o individual e ainda contribui para orientar 

na busca da melhoria da qualidade de vida tanto dos humanos como de outras formas de vida. 

 

CONCLUSÕES 

Com esse relato foi possível observar que as aulas práticas foram importantes e 

necessárias na formação de um profissional, e que as hortas escolares como ferramenta de 

aprendizado foi uma metodologia eficaz que promoveu a prática dos conteúdos vistos de forma 

teórica, formando técnicos seguros e capazes de realizar um trabalho profissional em suas 

carreiras. Além da possibilidade de aperfeiçoamento de habilidades técnicas, essa prática 

estimulou o trabalho em equipe, a cooperação e a comunicação entre indivíduos. 
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A REDAÇÃO ESCOLAR NO CONTEXTO DO ENSINO REMOTO COMO 

PREPARAÇÃO PARA O ENEM 

          
Marília Angélica Braga do Nascimento Costa1 

 

INTRODUÇÃO 

Este relato trata, resumidamente, de uma experiência de prática docente ocorrida no ano 

letivo 2021, durante as aulas da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura ministradas a duas 

turmas de 4º ano de cursos técnicos de nível médio ofertados pelo Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), mais especificamente, no 

Campus Ipanguaçu. Os cursos em questão formam profissionais habillitados para atuação nas 

áreas de Informática e de Agroecologia. Entretanto, muitos dos estudantes, no último ano do 

curso, manifestam o desejo de ingressar em universidades públicas mediante a aprovação no 

Exame Nacional do Ensino Médio, mostrando-se apreensivos, principalmente, em relação à 

prova de redação, a qual exige a produção de texto do tipo dissertativo-argumentativo com base 

em um tema específico proposto aos candidatos que se submetem ao exame.  

Desse modo, tendo em vista essa preocupação dos discentes e o anseio por uma 

formação de nível superior, propusemo-nos a trabalhar o gênero textual supracitado, 

abordando-o nas aulas de Língua Portuguesa inseridas no contexto do Ensino Remoto 

Emergencial adotado pelo IFRN durante a pandemia de COVID-19. A experiência aqui relatada 

tomou como pressuposto os objetivos previstos na ementa da referida disciplina no que tange à 

leitura e à produção de textos escritos, visando a “aperfeiçoar o conhecimento (teórico e prático) 

sobre as convenções relacionadas ao registro (ou norma) padrão escrito(a)” e “enfocando as 

sequências representativas dos gêneros estudados” (IFRN, 2011, p. 42), conforme aponta-se no 

Projeto Pedagógico (2011) dos cursos acima mencionados. Ressalte-se que o trabalho realizado 

procurou pautar-se em concepções, princípios e fundamentos estabelecidos pelo Projeto 

Político-Pedagógico do IFRN (2012), considerando sua função social, seus compromissos 

pedagógicos e seus valores. Adianta-se que a atividade promovida mostrou-se exitosa, uma vez 

que, por meio dos instrumentos avaliativos utilizados, os discentes demonstraram uma 

adequada compreensão dos conteúdos, aplicando, de maneira satisfatória, os conhecimentos 

construídos e alcançando, ademais, em sua maioria, o ingresso em cursos universitários após a 

realização do ENEM 2021.  

                                                           
1 Doutora em Letras, IFRN, marilia.nascimento@ifrn.edu.br 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A experiência aqui relatada desenvolveu-se com uma turma de 28 alunos do Curso 

Técnico de Nível Médio em Agroecologia e uma turma de 32 alunos do Curso Técnico de Nível 

Médio em Informática, ambos ofertados pelo campus Ipanguaçu do IFRN. Considerando o 

modelo de ensino remoto emergencial adotado pela instituição após a paralisação das aulas 

presenciais em consequência da pandemia de COVID-19, as atividades em questão foram 

realizadas com o suporte das plataformas virtuais Google Sala de Aula e Google Meet, 

respectivamente, para a interação durante as atividades assíncronas – como o compartilhamento 

de materiais e de orientações sobre instrumentos avaliativos – e para os encontros síncronos 

com interação on-line entre professora e estudantes. 

A despeito da ruptura com o modelo tradicional das aulas presenciais apoiadas na 

estrutura física do ambiente escolar, os discentes mostraram-se adaptados às aulas remotas pelo 

fato de estarem inseridos já no segundo ano consecutivo de pandemia. Portanto, com o apoio 

das tecnologias digitais mencionadas, promoveu-se o trabalho de abordagem do gênero redação 

escolar do tipo dissertativo-argumentativo, em conformidade com as exigências delimitadas 

pelo INEP (2020) para a redação do ENEM. 

A metodologia adotada orientou-se, assim, pelas diretrizes apontadas na Cartilha do 

participante, elaborada e disponibilizada pelo INEP, na qual constam considerações e 

direcionamentos importantes acerca das competências exigidas pelo exame e acerca dos 

critérios avaliativos. As exposições e discussões promovidas em torno do assunto no decorrer 

da experiência vivenciada durante as aulas on-line, bem como as atividades propostas pela 

docente aos alunos, tomaram como pressupostos esses requisitos. 

As etapas de trabalho processaram-se da seguinte forma: a) exposição introdutória sobre 

as características do gênero redação escolar do tipo dissertativo-argumentativo, considerando 

os elementos da estrutura textual requerida; b) abordagem das competências exigidas pela 

redação do ENEM; c) apresentação e discussão das etapas de elaboração da redação por meio 

de leitura e comentários de textos exemplificativos; d) aplicação de instrumentos avaliativos 

para verificação de aprendizagem. As aulas realizaram-se com a mediação docente em todos os 

momentos de discussão, colocando-se à disposição para dirimir dúvidas dos alunos e prestar 

esclarecimentos necessários sobre o conteúdo em apreço. 

 No que tange ao aspecto avaliativo, além de levar em consideração o grau de 

envolvimento dos discentes nas discussões promovidas durante os encontros, optou-se, num 
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primeiro momento, pelo trabalho com questionário de caráter objetivo, elaborado com questões 

de múltipla escolha sobre os aspectos do gênero textual estudado, e, num segundo momento, 

pelo uso de atividade com questões discursivas acerca dos tópicos discutidos objetivando 

avaliar a compreensão do assunto e a produção textual dos estudantes. Estes, por sua vez, de 

modo geral, mostraram-se colaborativos, aplicando interesse na realização das atividades 

propostas, alcançando um bom desempenho nas habilidades requisitadas e logrando êxito em 

sua execução. Destaque-se que, mesmo aqueles que, no princípio das aulas, relataram estar 

preocupados com a iminência do Exame e desmotivados pelas dificuldades enfrentadas no 

contexto pandêmico conseguiram se envolver nas discussões e realizar as atividades. Enfatize-

se, ainda, que as tecnologias digitais mencionadas anteriormente, juntamente com os recursos 

a elas agregados, foram utilizadas, inclusive, nas etapas avaliativas. 

 

CONCLUSÕES 

Em suma, a experiência vivenciada mostrou-se significativa tanto para os estudantes 

quanto para a docente mediadora do processo. De modo geral, os resultados alcançados pelos 

educandos mostraram-se satisfatórios, comprovando uma aprendizagem participativa e efetiva 

constatada pelos instrumentos avaliativos adotados, os quais foram adequadamente 

manuseados pelos alunos, o que mostra, ainda, a habilidade desenvolvida por eles no contexto 

digital do ensino remoto emergencial adotado pelo IFRN. Destaca-se, além disso, que boa parte 

dos discentes participantes da atividade aqui relatada obteve ótima pontuação na produção 

textual, recebendo aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio 2021 para ingresso em 

universidades públicas de diferentes cidades do estado do Rio Grande do Norte e em instituições 

de outros estados do país. A aprovação deu-se para variados cursos superiores, como, por 

exemplo, Medicina, Direito, Odontologia, Fisioterapia, Psicologia, Pedagogia, além de cursos 

das áreas de ciências sociais e de engenharias, entre outras. Tais resultados indicam, portanto, 

o êxito do trabalho realizado de forma colaborativa entre os participantes do processo de ensino-

aprendizagem no âmbito do IFRN, mesmo inseridos no contexto pandêmico que ainda atravessa 

a realidade brasileira. 
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CURSO DE FÉRIAS NA PANDEMIA: UM PROJETO INOVADOR COM 

ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 
 

Amanda Rodrigues Rehem1 

Jacqueline Maria Ferreira2 

Ellen Eduarda Fernandes3 

Adriano Bressane4 

Marianne Spalding5 

 

INTRODUÇÃO 

 A pandemia da Covid-19 trouxe enormes desafios na área educacional. A suspensão das 

aulas presenciais e o isolamento social impactaram negativamente na saúde mental dos 

estudantes (Castro et al.2020) trazendo também o distanciamento e desinteresse pelo estudo 

(Rubert et al, 2021). Neste sentido, buscando aumentar o interesse, a motivação e o 

envolvimento dos estudantes de escolas públicas brasileiras, foi proposto o projeto de extensão: 

A Escola e a Universidade - Incentivo ao protagonismo dos Jovens na Ciência. Neste relato de 

experiência será apresentada a etapa do projeto denominada: Inverno na Universidade. Trata-

se de um curso de férias, com foco em ciências e destinado a estudantes do ensino médio, que 

foi desenvolvido com o objetivo de aproximar a universidade das escolas públicas, contribuindo 

com a transformação social à medida que tem o potencial de despertar o interesse dos estudantes 

do ensino médio pela pesquisa, ao apresentar, discutir e desmistificar as diversas áreas e 

aspectos da ciência. Ao mesmo tempo, buscou motivar e promover, mesmo que de forma 

virtual, uma integração entre os diferentes níveis de educação, articulando estudantes do ensino 

médio, universitários, pós-graduandos e pesquisadores de uma universidade pública brasileira. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Inverno na Universidade foi um projeto realizado durante o período da Pandemia de 

COVID-19 e por isso todas as suas etapas, desde o momento de divulgação, seleção, até a 

realização do curso intensivo de férias foram realizados de forma remota. Portanto, a divulgação 

                                                           

1 Pós-Graduação, Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista ICT-Unesp, 
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3 Pós-Graduação, Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista ICT-Unesp, 
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4 Docente, Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista ICT-Unesp, 
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5 Docente, Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista ICT-Unesp, m.spalding@unesp.br 
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do projeto ocorreu online, através do encaminhamento de e-mail’s para Dirigentes Regionais 

de Ensino do Estado de São Paulo, bem como coordenadores de Escolas Técnicas-ETECs, além 

de divulgações em plataformas sociais como facebook e Instagram (#invernonauniversidade). 

 
     Figura 01: Divulgação do projeto em redes sociais.                Figura 02: Orientações para inscrição. 

     

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Própria (2021).                                                          Fonte: Própria (2021). 

 

 A etapa seletiva ocorreu de 13 a 21 de maio de 2021 pelo google forms e constituiu-se 

em um concurso de redação em que os candidatos deveriam discorrer sobre os seguintes 

questionamentos: Qual a importância da ciência na nossa vida? Como se forma um cientista? 

E por que mereço participar deste projeto? Essa etapa selecionou 40 alunos de ensino médio de 

todas as cinco regiões brasileiras, com uma relação candidato/vaga de 3,92 e não foi possível 

incluir mais estudantes, pois mesmo sendo remoto, a programação previa exercícios e desafios 

que deveriam ser corrigidos e avaliados diariamente, com feedback rápido. 

O curso de inverno foi realizado nos dias 05 a 09 de julho de 2021, com carga horária 

total de 40h. A cerimônia de abertura do início do curso contou com a participação do vice-

diretor da unidade, de docentes, graduandos e pós-graduandos, servidores técnico-

administrativos, bem como de diretores, coordenadores pedagógicos e alguns professores e pais 

de alunos contemplados no projeto. 

 O curso foi estruturado da seguinte forma: no período da manhã, durante toda a semana, 

a coordenadora do projeto apresentava, de forma síncrona, as atividades do dia. Em seguida 

eram apresentados dois vídeos sobre as aulas que seriam ministradas no período da tarde, 

acompanhadas por “desafios”, que eram discutidos de forma síncrona com os docentes e/ou 

pós-graduandos no período vespertino. Alunos de graduação, orientados pela coordenadora do 

projeto, atuaram como monitores, compondo a equipe de apoio. 

 Foram utilizadas metodologias ativas de ensino, como a sala de aula invertida (flipped 

classroom), além da utilização de aplicativos, laboratórios virtuais e atividades no Google 

classroom, com vários desafios no período da manhã. 
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 Ao término de cada dia, as atividades e “desafios” eram avaliados e os alunos com 

melhor desempenho eram pontuados para premiação que ocorreu no último dia do curso. Além 

disso, era aplicado um questionário, para que os próprios alunos avaliassem as aulas e 

atividades, e dessa forma expusessem suas percepções a respeito do curso. 

 

Figura 03: Cronograma do curso. 

Fonte: Própria (2021). 
 

 No último dia, no período da manhã, houve uma palestra de forma síncrona: Trajetória 

de pós-graduandos, graduandos e ex-participantes do curso de inverno e em seguida foi 

sugerido um trabalho considerando aspectos de neurociência e neurolinguística, no qual os 

alunos deveriam discorrer sobre: Como estarei daqui a um ano, cinco e dez anos? 

 Ao final do curso, após a aula motivacional: “O segredo do sucesso”, ocorreu a 

cerimônia de encerramento, com “come & bebes” virtual, depoimentos de alunos e por fim a 

premiação, de cada dia da semana e do aluno destaque do curso. Os alunos receberam medalhas 

que foram confeccionadas e enviadas por e-mail. 

 

Figura 04: Encerramento do curso. 

Fonte: Própria (2021). 

 

 

CONCLUSÕES 
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Apesar de todos os desafios, decorrente do período de pandemia, o curso “Inverno na 

Universidade” permitiu uma aproximação da universidade com escolas públicas de várias 

regiões do Brasil. O feedback dos alunos participantes demonstrou que, vivenciar a dinâmica 

acadêmica e científica, mesmo que de forma remota, foi uma forma inovadora de permitir aos 

estudantes visumbrar as inúmeras possibilidades que a ciência pode oferecer, com potencial 

transformador na vida desses jovens. 
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AEE NA MODALIDADE SUPLEMENTAR A ALUNO COM ALTAS HABILIDADES 

NA ÁREA DE ARTE/DESENHO   

          
Maria Aldenise da Silva1 

 

INTRODUÇÃO 

 O presente relato de experiência apresenta o trabalho realizado pela professora Aldenise 

no AEE – Atendimento Educacional Especializado, com o aluno R. iniciado em 2015 no 

processo de avaliação e acompanhamento do estudante com suspeita de Altas Habilidades, por 

queixa levantada pela professora de sala de aula.  

 Será relatado sobre a queixa da professora, entrevista realizada com a mãe do aluno, 

matrícula e o trabalho realizado pela professora do AEE na sala de recursos multifuncionais. 

Discorreremos também sobre o percurso de suplementação e expansão do acesso de recursos 

de tecnologia e bibliográficos da área de interesse do aluno, potencializando a habilidade 

demostrada pelo mesmo, por meio do enriquecimento curricular previsto no plano de 

atendimento individual.  

 Assim, como também falaremos da exposição de obras de arte, produzidas pelo aluno, 

além da produção de um vídeo, premiação de um concurso realizado pela Universidade Federal 

do Ceará, no qual a professora participou e foi classificada em segundo lugar com sua 

experiência na modalidade suplementar a aluno com altas habilidades e/ou superdotação. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 Essa experiência mostra o trabalho realizado no Atendimento Educacional 

Especializado, com o aluno R, de 12 anos de idade, no período de 2015 a 2017, na modalidade 

suplementar a alunos com altas habilidades e/ou superdotação. Esse aluno chegou à sala de 

recursos multifuncionais, através da queixa da professora de sala de aula, que dizia que o aluno 

só queria desenhar. Ficava fazendo desenhos para os colegas, não se interessava pelas 

atividades, o que prejudicava seu aprendizado. A professora do AEE convidou o aluno para ver 

seus desenhos e percebeu que o mesmo tinha habilidade para o desenho, ela chamou a mãe para 

uma conversa e explicou como era o trabalho do atendimento educacional especializado, fez 

uma entrevista com ela sobre o aluno, a mesma relatou que em casa ele passava o dia todo 

                                                           
1 Pedagogia, E. M. Dolores do C. Rebouças, aldenisesilva1@gmail.com  
 

994

mailto:aldenisesilva1@gmail.com


III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

 
 

  [2]      

desenhando. A mãe matriculou o filho na sala de recursos multifuncionais, ele passou a 

frequentar os atendimentos e era bastante assíduo.  

 Sobre a necessidade de um ambiente propício ao desenvolvimento dos talentos Guenther 

(2006) ressalta: 

[...] a capacidade e talento humano se desenvolvem, e se expressam em 

produção superior, desde que o potencial seja identificado, estimulado, 

acompanhado e orientado” (p.31). Sem estes fatores, sem dúvida, os talentos 

mais promissores em nossa sociedade serão desperdiçados. Este é um dos 

grandes desafios que teremos que enfrentar. (apud VIRGOLIM, 2007, p. 19) 

 

 Foi nesse sentido que a professora do AEE, procurou desenvolver a capacidade e o 

talento desse aluno. No início do atendimento R. só queria desenhar mangá, personagens dos 

filmes japoneses que costumava assistir, tanto desenhava em casa, como na sala de aula. Com 

a continuidade dos atendimentos ela foi mostrando a importância de ele conhecer novas artes 

na área de desenho que é o que ele gostava. No início o aluno apresentou resistência para mudar, 

mas depois foi aceitando e passou a fazer coisas novas e ter outras experiências. A professora 

do AEE, trabalhava os autores das obras que o aluno iria reproduzir e o material usado nos 

quadros pintados por esses artistas. Ela apresentou alguns pintores para o aluno, ele fez a 

releitura das obras de Tarsila do Amaral e de outros pintores, mas antes estudaram a história e 

obras desses artistas. A professora costumava perguntar ao aluno o que ele queria produzir e as 

vezes ele trazia sugestões, como por exemplo, certa vez pediu para reproduzir os personagens 

da mitologia grega. Pois tinha assistido alguns filmes e despertou seu interessante. Antes ele 

dizia que não gostava de pintar, aos poucos a professora foi colocando algumas obras com 

pinturas e ele foi fazendo, a professora foi elogiando, motivando trabalhando o sentindo do 

belo, do bonito e do diferente, utilizando o recurso da tecnologia. Com a continuidade dos 

atendimentos, o aluno era quem pedia para pintar e aprendeu várias técnicas de pintura no 

Atendimento Educacional Especializado, depois ele aprendeu desenvolver suas próprias 

técnicas. O aluno também foi incentivado a produzir desenhos de sua autoria, através de 

temáticas trabalhadas pela professora, inclusive fez seu autorretrato.  
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Figura 01: Desenhos de mangá feitos pelo aluno. 

 
Fonte: Própria (2015) 

Figura 02: Releitura das obras de Tarsila do Amaral feita pelo aluno. 

 
Fonte: Própria (2015). 

 

Figura 03: Desenhos sugeridos pelo aluno (Personagens da mitologia grega). 

 
Fonte: Própria (2015). 

 

Figura 04: Desenhos de autoria do aluno, utilizando temáticas e técnicas de pintura. 

                Fonte: Própria (2015/2016/2017) 
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Figura 05: Autorretrato do aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria (2016). 

 

CONCLUSÕES  

 Com o decorrer do trabalho, o aluno não tinha mais a necessidade de ficar o tempo todo 

desenhando em sala de aula, se concentrava nas aulas e sabia a hora de fazer seus desenhos. 

 Para valorizar o trabalho do aluno, a professora do AEE realizou uma exposição de seus 

trabalhos na escola, no qual professores, alunos e demais funcionários da escola, puderam 

apreciar as obras de arte produzidas pelo aluno e vê-lo desenhando no momento da exposição. 

R. ficou extremamente feliz, pelos elogios e parabéns que recebeu.   

 Em 2015, a professora do AEE recebeu um convite da Secretaria Municipal de Educação 

de Mossoró, para participar de um concurso da Universidade Federal do Ceará, no qual iria 

selecionar as 13 melhores experiências exitosas das salas de recursos multifuncionais, de todo 

o Brasil. A professora teria que gravar um vídeo curto no celular falando de uma experiência 

exitosa, a experiência da professora Aldenise foi classificada em segundo lugar. A premiação 

foi a gravação de um vídeo sobre o relato de experiência do AEE na modalidade suplementar a 

aluno com altas habilidades, feita por uma empresa de mídia, com as despesas pagas pela UFC 

e em 2016 o vídeo foi produzido, como um produto educacional e atualmente é usado nas 

formações de especialização em Atendimento Educacional Especializado da UFC e também se 

encontra disponível no YouTube e no Instagram da Inclusive, servindo de inspiração e 

informação para a prática docente.  
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O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E OS DESAFIOS DO 

ENSINO REMOTO 

          
Edna oliveira da Paz1 

 

INTRODUÇÃO 

 

A história da Educação Especial no Brasil foi marcada por várias fases em que a 

discriminação, exclusão social, desvalorização de pessoas com deficiência teve duração por 

longos anos. Após séculos se passarem e muitas lutas enfrentadas, as pessoas com deficiência 

chegam a ser reconhecidas como seres humanos com direitos a serem inseridas na sociedade. 

Atualmente existem amparos legais e Política de inclusão em nosso país, mas sabemos que 

incluir de fato pessoas com deficiência na sociedade e em instituições escolares abrange muitos 

fatores que dificultam o processo. 

O relato aborda alguns desafios identificados ao longo do ano letivo de 2021 como 

psicopedagoga do Atendimento Educacional Especializado (AEE)  no período de pandemia e 

ensino remoto, onde foi necessário rever a prática e buscar novas metodologias e novas formas 

de interagir com eles e realizar os atendimentos.  

[...] percebemos que há a necessidade da organização de uma rede de 

saberes, na qual os profissionais envolvidos com esses alunos, na sala de 

aula ou em outros ambientes da escola ou ainda no AEE, que pode 

acontecer fora da sua escola, precisam ter a condição de compartilhar os 

caminhos que são necessários para esse aluno aprender e se desenvolver. 

(BRAUN; VIANNA, 2011, p. 24). 

Sabemos que a estrutura educacional precisou se adaptar a esse  e, com os alunos 

atendidos no AEE não foi diferente, na verdade foi mais delicado do que antes e a parceria 

entre os professores e os pais precisou ser ainda mais forte para garantir que os alunos não 

perdessem o vínculo com a escola.  

Ja tinha atuando em outro momento de minha vida profissional na Educação Especial 

Inclusiva, voltando para a modalidade em 2021 no AEE, precisei alicerçar minha prática já 

                                                           
1Graduada em Pedagogia e Direito pela Universidade Federal de Campina Grande/PB, especialista em Atendimento 

Educacional Especializado pela Universidade Federal do Ceara, em Psicopedagogia pela Faculdades Integradas de Patos, 

Em Gestão Municipal pela Universidade Federal da Paraíba. Mestranda em Educação pelo Instituto Federal do Rio Grande 

do Norte- Campus Natal. E-mail: edinhapaz19@gmail.com.  
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dentro do formato do ensino remoto.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Trata-se de um relato descritivo, desenvolvido através de uma metodologia 

participativa, dentro de uma abordagem qualitativa que teve como principal objetivo 

envolver a comunidade escolar na problemática de um aluno com surdez que estava tendo 

pouca participação escolar. A mobilização da escola aconteceu inicialmente com reuniu da 

equipe de professores, núcleo gestor e sala de AEE com intuito de discutir detalhes do 

problema existente: Um aluno com surdez em fase de adaptação dessa nova realidade e com 

dificuldades de entender como daria continuidade aos estudos. 

A família desse aluno conhece pouco da Libras, mas ela não é usada no dia a dia por 

todos os seus familiares; algumas vezes o pai ou a mãe conseguem se comunicar com eles 

através da Libras, mas na mioria das vezes é por gestos.  O aluno surdo no AEE demonstra 

interesse e disposição, e traz vários assuntos para serem discutidos. Ele é assíduo na sala de 

recursos multifuncionais. 

Procurei usar estratégias para ajudar o aluno surdo a terem melhor entendimento dos 

conteúdos e textos trabalhados. E para isso, encontrei na tecnologia uma forma visual mais 

acessível, que contribuiu na aprendizagem do aluno. Utilizei vídeos em Libras com legendas 

da internet, juntamente com o meu celular e aplicativo Hand talk, para melhorar a 

aprendizagem e utilização dos sinais em Libras. 

O aluno surdo constrói sua aprendizagem através do campo visual, da Libras, sua 

língua, levando em consideração o espaço escolar Bilíngüe onde ele está inserido. Mas não 

basta só o professor conhecer a Libras, explicar os conteúdos nessa língua, é necessário usar 

metodologias, didáticas visuais, explorando suas potencialidades, para que esse aluno 

aprenda o que está sendo passado pelo professor. Levando em conta que o aluno surdo chega 

na escola e assim, adquire a sua língua em um tempo tardio, com conhecimento reduzido, 

tanto da língua de Sinais, como nos conteúdos, pois a família de pais ouvintes desconhece, 

não tem acesso, e não fazem o uso dessa língua em casa para comunicar-se.  

Segundo MACHADO (2010, p.42), aborda isso:  
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“[...] Os alunos surdos são filhos de pais ouvintes, assim os pais não conhecem 

ou estão aprendendo a LIBRAS. O contexto de aquisição da língua de sinais é 

atípico, uma vez que a língua é adquirida tardiamente, mas mesmo assim, tem 

status de L1. [...]”  
 

Ressaltamos, então, que o aluno surdo deveria estar inserido em uma escola 

Bilíngue, em tempo integral, onde teria a oportunidade de construir seu conhecimento, sua 

cultura e a interação com outros surdos. 

Nas orientações do inicio do ano letivo a equipe gestora nos orientou a realizarmos 

aulas virtuais utilizando o Meet. Para a maioria das turmas regulares da nossa escola essa 

ferramenta deu certo. No entanto, para o AEE não foi possível, pois tive pouca adesão. 

Alguns pais diziam que não tinham computador e outros ainda afirmavam que não tinham 

memória suficiente no celular para baixar o aplicativo. Precisei repensar minha estratégia. 

A partir da receptividade e acesso da maioria dos alunos à rede social WhatsApp, a 

estratégia adotada se voltou então para a realização dos atendimentos virtuais através de 

chamadas de vídeo. Montamos  uma tabela de horários verificando a disponibilidade do aluno 

e seu responsável  (pois muitos dos alunos não têm celular próprio e os pais trabalham fora 

o dia inteiro) e começamos a realizar nossos atendimentos. 

Desde então, os encontros foram realizados duas vezes por semana, Participaram dos 

encontros também alguns funcionários da escola que acompanhavam durante o ensino 

presencial. Cada encontro tinha duração média de 1 hora e meia e neste tempo conversamos  

e realizamos atividades que propiciou a interação entre os alunos, tiramos dúvidas a respeito 

das propostas de atividades das apostilas entregues impressas e verificamos      as que estavam 

sendo  realizandas.  

CONCLUSÕES 

Relatar aqui minha experiência enquanto docente do AEE  no período da 

pandemia da Covid-19 com o desafio da adoção do ensino remoto, me possibilitou revisitar 

as constantes reinvenções em minha prática profissional ao longo do ano letivo de 2021, pois 

tive a oportunidade de vivenciar a construção do conhecimento e aprendizagem do aluno 

surdo através das tecnologias, com o uso de aparelhos celulares.  Muitos foram os momentos 

em que me senti desafiada a desvendar novas possibilidades para me aproximar remotamente 

do aluno e atender as suas necessidades, com vistas à manutenção do vínculo dos alunos com 
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a escola e do processo de ensino-aprendizagem formal. Tais possibilidades contempladas 

podem ser de grande importância para minha prática enquanto docente do AEE também no 

retorno do ensino presencial.  

O que levo como lição dessa experiência é a importância e a potência da parceria 

família-escola no processo de desenvolvimento dos nossos alunos, sempre aliada à constante 

busca dos professores por uma formação continuada, que os atualize e sensibilize frente às 

diversas demandas que se apresentam à prática docente. 
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DISCIPLINA EDUCAÇÃO FÍSICA E INCLUSÃO: UM RELATO A RESPEITO DO 

FEMINISMO EM AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO SUPERIOR 

          
Douglas Henrique Bezerra Santos1 

Maryana Josina Tavares da Rocha2 

 

INTRODUÇÃO 

O curso de Educação Física Licenciatura da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), 

campus Arapiraca, apresenta, segundo seu Projeto Pedagógico Curricular (PPC, 2018, p.24), 

como objetivo,  formar professoras/es de Educação Física (EF) com uma visão ampliada através 

de uma formação generalista, humanista e crítica acerca das atividades da Cultura Corporal de 

forma consistente no contexto educacional brasileiro. 

 A matriz do curso, no ano de 2018, foi reformulada e passou a se configurar a partir de 

três núcleos, sendo esses: o núcleo de formação geral, núcleo de estudos integradores e o núcleo 

de aprofundamento e diversificação. Esse último merece destaque pois contem a disciplina de 

Educação Física e Inclusão (EFI), que trata da avaliação, criação e uso de materiais didáticos, 

assim como procedimentos e processos de aprendizagem que contemplem a diversidade social 

e cultural da sociedade brasileira. 

 Observando o ordenamento curricular por períodos da matriz do curso, a disciplina de 

EFI, é ofertada no primeiro período letivo, apresentando 3 horas aulas semanais e totalizando 

ao final do semestre letivo, 54 horas. Em sua ementa, a disciplina busca trazer uma análise da 

realidade dos grupos minortitários, assim como as quetões de gênero, como mostram Zolin 

(2010) e Buttler (2018), e a presença das mulheres na Educação Física trazida por Devide 

(2011), Altmann (2015), Rubio e Veloso (2019). 

 Entendendo a relevância da temática, assim como, buscando demostrar as experiências 

trazidas durante as aulas de EFI, o presente relato de experiência, objetiva demostrar a 

importância de se debater, no nível superior, com as/os estudantes e futuras/os professas/es, as 

temáticas relacionadas ao feminismo, equidade de gênero e desconstrução do machismo, em 

aulas de Educação Física, trazendo assim uma reflexão crítica e assertiva desse conhecimento 
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no contexto escolar. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

As aulas de EFI, tiveram início no ano de 2019.2, o que marca a entrada das/os 

estudantes nessa disciplina que até o momento fazia estreia na matriz curricular do curso de 

Educação Física Licenciatura do campus Arapiraca, no estado de Alagoas. Por se tratar de uma 

disciplina que é ofertada no segundo semestre letivo, essa foi uma oportunidade de realizar a 

inserção de diferentes conteúdos, como é indicado na ementa e nas referências da disciplina, 

que consta no PPC (2018). 

A oferta da disciplina aconteceu para 51 alunas/os devidamente matriculadas/os no 

curso de Educação Física, sendo desses 32 homens e 19 mulheres. Começamos então a 

identificar possíveis temáticas de interesse da turma e como esses temas, poderiam impactar 

as/os estudantes em suas futuras aulas e nas discussões que poderiam ser levantadas a respeito 

do tema norteador selecionado. Esse levantamento foi feito de forma individual, em sala de 

aula, durante o cadastro das/os estudantes. Também foi realizado um questionamento a toda a 

turma, sendo os temas listados no quadro branco para que todas/os de alguma maneira 

pudessem contribuir. 

Entre os temas listados, apareceram a motivação e o interesse por se trabalhar o 

machismo, sexismo, questões de gênero e a presença das mulheres no esporte. Visando atender 

ao pedido da turma, o professor da disciplina, Douglas Henrique Bezerra Santos, procurou criar 

um cronograma para atender as diferentes temáticas solicitadas e trazer uma pessoa que 

conseguisse abordar o tema solicitado pelas/os estudantes nas próximas aulas. Destaca-se que 

o maior interesse nas temáticas que estão sendo listadas no presente artigo, foi em sua grande 

maioria, motivada por um grupo específico de meninas, que mesmo em minoria na sala, tiveram 

seu pedido atendido, devido a relevância do tema estudado. 

Para ministrar a aula foi convidada para a realização da disciplina, a professora Maryana 

Tavares, que trabalha com temas ligados ao feminismo e a decolonialidade. É importante 

ressaltar que o lugar de fala, conceito abordado por Ribeiro (2019), é um ponto fulcral, para a 

apresentação da professora que se apresenta como mulher, branca, da classe trabalhadora e 

feminista. Isso foi algo importante pois trouxe para os/as estudantes a fala de uma mulher 

engajada com a luta feminista. Assim, a professora a partir de desse lócus de enunciação possuía 

experiências sociais diferentes em relação ao professor da disciplina. 
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Durante a aula, a professora trouxe conceitos iniciais do feminismo e também quais 

eram as verdadeiras lutas feministas, que era para muitos/as desconhecido. Para a 

esquematização do momento de ensino, a professora realizou sua fala seguindo a seguinte linha 

de pensamento: a) histórico do feminismo, b) estereótipos criados para as feministas, c) lutas 

do movimento feminista, d) reinvindicações feministas, e) pautas do movimento feminista, f) 

feminismo negro e interseccionalidade, g) teoria queer, h) mulheres no esporte. Para auxiliar 

em sua fala, a professora fez o uso de um referencial teórico que trouxe nomes como: Akotirene 

(2019), Hooks (2018) e Tiburi (2018). 

Figura 01: Aula no curso de Educação Física da UFAL (Campus Arapiraca) com a temática Feminismo . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Própria (2022). 

 Durante a aula aconteceu a exposição dos pontos supracitados e foi aberto um momento 

para questionamentos onde as/os estudantes tiveram a oportunidade de dialogar e fazer 

questionamentos a respeito da temática abordada. Algumas estudantes expuseram seu 

entusiasmo em trabalhar a temática e conhecer o tema de forma mais específica. Muitos relatos 

ressaltaram que a presença dessa temática é algo que ainda precisa ser debatido para que os 

estereótipos criados, não superem o verdadeiro objetivo das lutas feministas. 

 Uma situação precisa ser aqui ressaltada. Conforme a professora, muitas vezes, quando 

se está trabalhando ou falando de algo a respeito do feminismo, em alguns casos, os homens 

geralmente não se mostram interessados com a temática. Isso foi percebido em um momento 

na aula, pois os estudantes não haviam demonstrado interesse e em sua grande maioria, as 

discussões eram iniciadas pelas estudantes. A professora frisou esse comportamento, o que fez 

com que os estudantes ficassem mais atentos a fala e aos relatos das colegas de sala. 

 

CONCLUSÕES 
Conclui-se que as temáticas atreladas ao feminismo ainda não apresentam protagonismo 
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em diferentes áreas e a valorização feminina precisa ser relembrada todos os dias em meio a 

uma sociedade em que os homens detém determinados privilégios, tais como, salários mais 

altos e oportunidades acadêmicas/profissionais mais robustas. Nos esportes essa divisão é 

perceptível, sendo necessário combater as desigualdades de ligadas as questões de gênero. 

 Uma vez que, o espaço universitário e escolar, têm por função corroborar a formação 

de cidadãs/ãos críticas/os, reflexivas/os e livres de preconceitos, torna-se necessário que a 

universidade adote perspectivas educacionais que sejam voltadas para uma educação 

igualitária, que combata a desigualdade de gênero e todas as injustiças da cultura patriarcal. 

Espera-se que com esse trabalho as pessoas possam levar mais informações ao meio 

acadêmico e escolar desmistificando e educando com propostas que englobem as diferentes 

pessoas nas mais diversas experiências de aprendizado. 
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HISTÓRIA E MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO 

AUTISTA: VIVÊNCIAS DOS ESPAÇOS ESCOLARES ATÉ O MERCADO DE 

TRABALHO 

          
Maria Isabel Silva de Morais 1 

Mônica de Faria e Silva 2 

 

INTRODUÇÃO 

De acordo com o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, o DSM-V, o 

autismo está inserido em um agrupamento denominado de Transtornos do Espectro Autista 

(TEA), juntamente com o Asperger e o Transtorno Global do Desenvolvimento sem Outra 

Especificação (APA, 2013).  

Esse espectro abrange as variações e seu nível de gravidade, apresentando de forma 

geral: déficits persistentes na interação e comunicação social, comportamentos, atividades e 

interesses restritos (hiperfocos) e repetitivos, ocasionando prejuízos diversos (ROSA; 

DUARTE, MATSUKURA e SQUASSONI, 2019). 

Diagnosticados precocemente, ou não, as pessoas na condição do Transtorno do 

Espectro Autista (TEA) estão amparadas por legislações específicas que permitem inclusão 

escolar, acesso ao mercado de trabalho, à saúde e à comunidade, tratamento multiprofissional 

especializado, dentre outros (MANTOAN, 2006; TALARICO, PEREIRA; GOVOS, 2019). 

O presente relato de experiência possui como objetivo principal apresentar a história e 

memória de um adulto na condição do espectro autista, suporte nível um, da escola até o 

mercado de trabalho.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Segundo LE GOFF (2013), História é a ciência que estuda os acontecimentos passados 

e a ação do homem no tempo, enquanto que Memória é o exercício da conservação de 

informações para que o passado não seja esquecido, fazendo com que a primeira se eternize na 

consciência humana. 

Ainda que esse contexto trate de construções coletivas, faz-se importante destacar que 

essa coletividade é composta por sujeitos, sociais e de direitos. Para essas pessoas ocupar o 

                                                           
1 Mestra em Fisiologia-Sistemas Neurais e Comportamento, Universidade Federal de Uberlândia, misilva@ufu.br; 

Universidade Federal de Itajubá, mismorais@unifei.edu.br  
2 Mestra em Educação, Universidade Federal de Uberlândia, monicafarisi@ufu.br    
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lugar social de quem vive cotidianamente no espectro autista é de suma importância para seu 

desenvolvimento e reconhecimento. 

Estudos recentes demonstram a importância das histórias e memórias pessoais tanto para 

pais e cuidadores quanto para os próprios autistas. (NUNES, ORTEGA, 2016; ROSA, 

MATSUKURA, SUQSSONI, 2019; OLIVATI; LEITE, 2019). 

A experiência de quase quarenta e quatro anos como TEA e a comemoração do Dia 

Mundial de Conscientização do Autismo motivou tal reflexão e a “montagem” do mosaico que 

se segue. A analogia do mosaico permite a composição de um cenário que dará ao leitor desse 

relato a extensão da vida “autística”.  

Tendo a infância como peça número um, é salutar destacar que ainda não se contava 

com o aporte político, legal e militante, o que fez com que muitos TEA de suporte nível um 

fossem inseridos no ensino regular, alternando entre o brilhantismo e o fracasso escolar, a 

depender do comprometimento de cada um (MANTOAN, 2006; CAMARGO; BOSA, 2009). 

Sem atendimento educacional especializado, muitas foram as aulas de reforço, 

psicoterapia e o esforço hercúleo para superar as dificuldades da comunicação não verbal e as 

habilidades sociais que reforçavam o bullying e o isolamento. 

Para a peça dois, os desafios da adolescência e o ensino médio, aproximam 

neurodiversos (como são chamados os TEA) de acordo com seus hiperfocos: estudos, jogos, 

filmes/seriados, peças de vestuário, dentre outros. Como nessa fase já são esperadas mudanças 

diversas, as excentricidades e peculiaridades não causam a mesma estranheza que antes. 

O apêndice da peça dois é a não menos importante escolha profissional, com a conclusão 

do ensino médio. Normalmente os TEA escolhem continuar os estudos em suas áreas de 

interesse, nas quais se destacam, sobretudo, as exatas e biomédicas (SILVA et al, 2020).  

A peça três é formada pelo binômio Ensino Superior - vida universitária no qual 

enfatizam-se as interações sociais que ultrapassam a formação acadêmica, como os intervalos 

de aula, festas, reuniões de clubes e ligas. 

Além das barreiras atitudinais e as dificuldades sociais apresentadas pelos TEA como 

características de sua condição, a educação inclusiva no Ensino Superior é um campo que 

precisa ser melhor estudado na perspectiva do autista (BRASIL, 2015).  

A atual legislação permite o acesso, mas a discriminação e a exclusão social que se 

constituem como elementos para a não permanência precisa ser refletido, à luz da 

interdisciplinaridade, a fim de gerar soluções mais efetivas que permitam a conclusão do curso 
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(OLIVATI; LEITE, 2019). 

Após tantos encaixes, a peça quatro é o mercado de trabalho que, na atual situação, tem 

se mostrado competitivo, exaustivo e difícil para todos. Nesse contexto, as relações de trabalho, 

a interação ambiental e as tarefas atribuídas ao cargo ocupado formam o complexo desafiador 

do TEA adulto. 

O mercado de trabalho tem se transformado com as cotas em empresas privadas e vagas 

reservadas nos concursos públicos, contudo, assim como nas peças anteriores, o acesso é 

importante, porém, garantir a permanência com devidas condições de trabalho é uma das 

questões que precisa ser compreendida, assim como no livro: Compreender o trabalho para 

transformá-lo, de Guérin et al, 2001. 

 

CONCLUSÕES 

A história e memória até aqui conhecemos, mas a tarefa não acabou. Da quinta peça em 

diante, o mosaico ainda está por ser pensado e construído. 

Diversa e multicolorida como a fita do autismo, essa composição requer as mãos, mentes 

e almas de cuidadores, professores, profissionais da saúde, gestores/legisladores e autistas. 
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O NEGRO COMO DISSONANTE DA LITERATURA POTIGUAR 

CONTEMPORÂNEA  

          
Francisco H. Arruda de Oliveira1 

Ana Clara de Souza Farias2 

Ana Luiza Siqueira Cunha3 

Marília Angélica Braga do Nascimento4 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho trata - se de um relato de experiência das estudantes Ana Clara de Souza 

Farias e Ana Luiza Siqueira Cunha enquanto pesquisadoras na execução do projeto de pesquisa 

O negro como dissonante na literatura potiguar contemporânea, do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Ipanguaçu. O projeto 

comprometeu-se a discutir sobre a autoria negra e a representação dos afrodescendentes no 

contexto da literatura norte-rio-grandense na contemporaneidade. Foi desenvolvido de forma 

remota devido ao período da pandemia no ano de 2021. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Historicamente, múltiplos espaços são sonegados à população negra e, não obstante 

dessa realidade, é o que ocorre também na literatura. Tendo em vista o notável contraste da 

presença de negros e brancos no espaço literário, além do déficit de produções acadêmicas, 

comprometido em investigar a ocupação e representação dos afrodescendentes nesta esfera e 

na realização desse estudo no contexto norte-rio-grandense, o docente Francisco Arruda 

elaborou o projeto de pesquisa “O negro como dissonante na literatura potiguar” (Ed. N° 

04/2021) e o executou de forma online - devido a pandemia de Covid- 19 - através do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, IFRN- Campus Ipanguaçu 

com as discentes Ana Clara e Ana Luiza, com a participação também da docente Marília 

Angélica .  

Este projeto proporcionou o primeiro contato com a pesquisa científica por parte das 

alunas Ana Clara (estudante voluntária) e Ana Luiza (estudante bolsista), contribuindo para 
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2 Técnico Integrado em Agroecologia, IFRN - Campus Ipanguaçu, souza.farias@escolar.ifrn.edu.br  
3 Técnico Integrado em Agroecologia, IFRN - Campus Ipanguaçu, cunha.luiza@escolar.ifrn.edu.br  
4 Professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, IFRN - Campus Ipanguaçu, 

marilia.nascimento@ifrn.edu.br  
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compreenderem sobre os fatores que cooperaram para  a minimização da imagem negra na 

produção poética potiguar contemporânea , inicialmente fazendo leitura de artigos, ensaios e 

capítulos de livros abordando os conceitos de literatura afro- brasileira (DUARTE, 2010) , 

regionalismo literário (ARENDT, 2011) e o processo de formação da imagologia no Brasil 

(SOUSA, 2005), além da produção de fichamentos e discussões - via Google Meet. O grupo de 

pesquisa manteve encontros quinzenais de forma online para o avanço do estudo e a utilização 

do WhatsApp. 

A etapa seguinte se deu a partir da coleta de dados e seleção de poemas/autores 

encontrados em livros, sites, blogs e demais recursos, que atendessem os seguintes critérios: 

1. A produção poética significativa em volume e/ou recepção crítica; 

2.  A autoria e/ou temática do negro; 

3. Produções que compreendessem o período 2000 - 2020. 

 Posteriormente, realizou- se uma análise por meio do entendimento dos pesquisadores 

em relação ao material selecionado, levando em conta os fatores já mencionados, além do 

contexto de produção, circulação das obras e conhecimento teórico sobre a temática. O estudo 

resultou no levantamento de 7 autores e 22 poemas, sendo selecionados destes: 2 escritores e 8 

produções, para escrita e submissão de um artigo científico que foi aceito pela revista do 

GELNE.  

A pesquisa também proporcionou aproximação - por meio do Instagram - com a 

santoantoniense Helena Monteiro (autora selecionada para fazer parte do artigo), que relatou 

suas experiências e vivências enquanto mulher negra escritora. Os poemas da natalense Drika 

Duarte também fazem parte do artigo, a escritora - através do livro Negra Onawale - explora a 

trajetória e a herança cultural, histórica e social dos negros desde a escravidão até os dias atuais.  

 Nesse período pandêmico, as redes sociais foram cruciais para encontrar e estabelecer 

contato com os autores, pois o acesso de suas obras seja em materiais na internet, seja em livros 

e sua divulgação ainda é pouco conhecido, dessa forma esse projeto oferece visibilidade para a 

literatura interiorana e suas temáticas importantes que ainda são representadas  por vozes 

dissonantes,  ampliando o aprendizado sobre a cultura potiguar e a discussão do processo de 

formação da identidade brasileira na perspectiva afrodescendente.  
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Tratando-se da primeira inserção das discentes no âmbito da pesquisa, inicialmente 

tivemos dificuldades em conciliar o projeto com outras atividades, a compreensão de alguns 

termos presentes nas leituras dos textos teóricos. Entretanto, as reuniões semanais/quinzenais 

com a equipe sanaram essas dúvidas e propiciaram uma grande parceria em relação a troca de 

conhecimentos entre os membros, crucial para condução do projeto.  

Outro desafio foi encontrar autores e obras que condizem com os critérios estabelecidos 

e fazer uma análise mais elaborada, já que essa temática não esteve presente durante a nossa 

educação básica, sendo mais um diferencial proporcionado pela experiência de participação no 

projeto. Infelizmente, durante o período de execução, passamos pela pandemia de coronavírus, 

que promoveu o isolamento social e também um grande desgaste emocional, devido ao 

afastamento da nossa rotina e o medo de que o vírus contaminasse as pessoas que possuímos 

grande afeição. Esta foi mais uma das adversidades que conseguimos enfrentar, nos adaptando 

e cumprindo os objetivos da pesquisa de forma satisfatória.  

   Diante do que foi exposto, podemos afirmar que através deste projeto construímos e 

estreitamos laços, tivemos a iniciação à pesquisa pelo IFRN - Campus Ipanguaçu, instigando 

um trabalho bem planejado e o compromisso com a esfera histórico-cultural norte-rio-

grandense, tal qual um comprometimento enquanto estudantes e pesquisadoras, reconhecendo 

o funcionamento e a importância de cada etapa que leva à conclusão de uma pesquisa. 

Compreendemos também os aspectos históricos, sociais e culturais que permeiam a imagem do 

negro no Brasil, de forma geral, e principalmente no que se diz respeito à literatura potiguar 

contemporânea. Participar deste projeto de pesquisa foi uma experiência fantástica e 

enriquecedora. 

Figura 01: Reunião através do Google meet 

 

                                                                     Fonte: Arquivo pessoal (2021). 
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  Figura 02: Reunião através do Google meet 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2021). 

 

Figuras 03,04: Participação do grupo de pesquisa no Clube de Leitura do IFRN/IP com a presença da 

autora Helena Monteiro. 

 

                                                              Fonte: Arquivo pessoal (2022) 

 

CONCLUSÕES 

 

Dessa forma, concluímos que as dificuldades para encontrar escritores negros, 

potiguares e contemporâneos são resultados de desigualdades por fatores históricos, sociais e 

culturais que revelam desfavorecimento no que se diz respeito a publicação e circulação de 

obras de autoria negra no Brasil (ARENDT, 2011) e na literatura norte-rio-grandense 

contemporânea, que é o nosso objeto de pesquisa. Sendo assim, o estudo é de suma importância 

para a área acadêmica, tendo em vista que o tema é relativamente novo e pouco abordado.  

Com o êxito do cumprimento das etapas, foi possível constatar divergências em relação 

a como a imagem do negro é abordada: alguns autores com a presença dele bem demarcada em 

suas produções e outros que expõe poucas experiências sobre a própria negritude.  As 

estudantes atuaram como palestrantes no Clube de Leitura do IFRN - Campus Ipanguaçu, 

participando também de uma oficina sobre cultura afro-brasileira e indígena durante o Dia da 

Conscientização Negra em Picada - comunidade quilombola de Ipanguaçu.  
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Além disso, houve também o recebimento de exemplares por parte da escritora Helena 

Monteiro e o artigo produzido pelo grupo foi submetido e aceito para publicação na revista do 

GELNE. Desse modo, o projeto de pesquisa se configurou como uma experiência 

enriquecedora e possibilitou a aquisição de conhecimentos que ultrapassam a vida acadêmica e 

propiciam a criticidade dos engajamentos sociais e literários, sobretudo, em referência ao 

racismo.  

REFERÊNCIAS 

 

ARENDT, João Claudio. Contribuições alemãs para o estudo das literaturas regionais. 

Pandaemonium (Online), São Paulo, n. 17, p. 217-238. 2011. Disponível em: 

https://doi.org/10.1590/S1982-88372011000100012. Acesso em:  05 mai. 2022.   

  

DUARTE, Drika. Negra Onawale. 2ª ed. Natal/RN: CJA Edições, 2017.  

  

DUARTE, Eduardo de Assis. Notas sobre a Literatura Afro-Brasileira. In: SCARPELLI, 

Marli Fantini; DUARTE, Eduardo de Assis (orgs.). Poéticas da diversidade. Belo Horizonte: 

UFMG/FALE, 2002, pp. 47-61. 

  

DUARTE, Eduardo de Assis. Por um conceito de literatura afro-brasileira. Terceira 

Margem, Rio de Janeiro, n. 23, p. 113-138, jul./dez. 2010. 

 

SOUSA, Celeste Ribeiro. Perspectivas imagológicas. Apresentação. In: SOUSA, Celeste 

Ribeiro (org.). Imagologia. Coletânea de ensaios de Hugo Dyserinck I. São Paulo, Instituto 

Martius-Staden, 2005. 

 

1014

https://doi.org/10.1590/S1982-88372011000100012


Relatos de  
Educação 
Popular 

Eixo 05

1015



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

 
 

  [1]      

PROJETO “BOA LEITURA”: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DO INCENTIVO À 

PRÁTICA DA LEITURA EM TEMPOS DE ENSINO EMERGENCIAL REMOTO. 

 

Tálmany de Andrade Tavares1 

 

INTRODUÇÃO 

Numa sociedade como a nossa, a leitura é fundamental. Para o escritor argentino 

Alberto Manguel, “todos lemos a nós e ao mundo à nossa volta, para vislumbrar o que somos 

e onde estamos. Lemos para compreender, ou para começar a compreeder. Ler, quase como 

respirar, é nossa função essencial”. Mas, qual o significado da leitura ou do ato de ler? 

A palavra ler tem muitos significados. O Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 

apresenta os seguintes, entre os quais destaco: 

1. Dedicar-se, entregar-se à leitura como hábito ou como paixão. 

2. Interpretar (ideia, conceito mais ou menos complexo ou pensamento de um autor, 

pensador etc); compreender. 

3. Deduzir, guiando-se por indícios mais ou menos subjetivos; decifrar o que não se 

revela facilmente, o que está além do literal. 

(Adaptado do Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa) 

 Como se percebe ler é algo bem mais complexo do que se parece. É uma atividade que 

vai muito além do que decodificar sinais, pois é preciso também interpretar, decifrar o que 

está além do literal. Ler bem, ou tornar-se um leitor competente, vai além não só de 

compreender o que está dito, mas tmabém compreender o não dito, as entrelinhas, o implicíto 

do texto. Já o leitor crítico é o que diante de qualquer texto coloca-se numa posição ativa, de 

análise, de resposta ao texto lido. Ele não somente analisa o texto, mas também os demais 

elementos da situação de produção. 

 Deve-se levar em conta, por exemplo, que o texto lido pode integarir com o 

interlocutor, modificar seu comportamento, suas ideias ou emoções; podendo, portanto, 

informar, emocionar, defendender um ponto de vista, ensinar, contar o que aconteceu, mesmo 

porque, nenhum texto é neutro, desprentensioso. Todo texto é carregado de intenções, 

ideologias, significados explícitos e implícitos que dependem do contexto em que foi 

produzido.  

                                                           
1 Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas talmany.tavares@gmail.com 

1016



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

 
 

  [2]      

 Assim, o leitor competente é aquele que, além de decifrar qualquer código, sinal, 

pausa, pontuações, etc, também consegue assumir, a partir de uma postura ativa, um papel 

fundamental para o exercício da cidadania, que lhe deixa pronto para vida. Tornando a prática 

da leitura uma tarefa desafiante e prazerosa. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde – OMS declarou o surto 

da pandemia de COVID-19 em todo o mundo. Desde então, no Brasil, especificamente nas 

escolas da rede pública do Estado do Amazonas, medidas foram tomadas para que estudantes 

e professores mantivessem uma rotina de estudos através da transmissão de aulas gravadas ou 

ao vivo, via sinal de TV aberta, Youtube, aplicativos para celular, Google Sala de Aula, 

grupos de Whatsapp e/ou Telegram. A organização do conteúdo em forma de Cadernos 

Digitais proporcionou aos estudantes aulas mediadas através do ensino remoto, promovendo a 

continuação das atividades escolares de forma remota e emergencial. Mas como promover 

práticas de leitura nesse contexto de ensino remoto, em que estudantes não têm acesso 

imediato aos livros de diferentes gêneros textuais já que tanto bibliotecas como escolas se 

mantinham fechadas?  

 Um grande obstáculo para formação de leitores pode estar inclusive na própria escola 

– seja pela falta de um acervo completo, pelo despreparo dos professores ou por uma 

programação de ensino que ainda associa a leitura literária a atividades obrigatórias e 

cansativas. Para resolver essas questões, o Projeto Boa Leitura, tenta de certa forma não só 

estimular uma reflexão sobre a necessidade de mais ações voltadas à prática da leitura como 

também fortalecer estudantes da rede pública de ensino a aprenderem como os livros lhes 

proporciona formação para serem cidadãos críticos, que respeitam as diferenças e que se 

sensibilizam pelas necessidades do outro, fortalecendo-os como indivíduos. 

 O professor é orientado a ler todos os dias para os alunos – de preferência, livros dos 

quais também goste, pois os estudantes percebem o envolvimento de quem conduz a 

atividade. Em seguida, vem o empréstimo de exemplares (os estudantes podem ler em casa) e 

a organização de atividades que estimulem a formação de opiniões sobre os livros, 

transformando assim a necessidade de leitura dos textos literários em prazer. 
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 É grande o desafio de fazer uma criança ou adolescente abrir um livro por vontade 

própria, ainda mais no contexto de ensino remoto. Para superar esse desafio o projeto teve que 

ser modificado, já que os estudantes não teriam um espaço comum, pois além das escolas 

estaduais e municipais em sua maioria permanecerem fechadas, nem todos tinham a mesma 

facilidade para o acesso à internet ou outras plataformas digitais. 

 Para que os estudantes pudessem participar, o responsável pelo projeto primeiramente, 

disponibilizou livros de seu acervo para que, à medida que fossem adquiridos por conhecidos, 

amigos ou familiares, ele conseguisse recursos financeiros para aquisição de títulos que 

seriam lidos durante o ano letivo de forma presencial. Títulos tais como, “Dois Irmãos” do 

escritor amazonense Milton Hatoum, “O Gigante Enterrado” e “Não me abandone jamais” de 

Kazyo Ishiguro, “O Sol é para Todos” de Harper Lee, “Circe” de Madeline Miller, “O 

orfanato da Srta. Peregrine para crianças peculiares” de “Ranson Riggs” foram alguns dos 

adquiridos por leitores adultos que apoiaram essa ação. Imagine a satisfação em saber que 

através desse gesto, não só estariam incentivando a prática leitura entre crianças e 

adolescentes como também colocando a criança em contato com a palavra escrita, facilitando 

assim sua interação com o texto. 

 Imagine a satisfação em saber que através da doação e aquisição de obras literárias, os 

participantes do projeto não só estariam incentivando a prática da leitura entre crianças e 

adolescentes da rede pública de ensino como também os colocando em contato com a palavra 

escrita, facilitando assim sua interação com o texto.  

Sabe-se que levar a uma biblioteca uma criança que não está acostumada à leitura 

pode ser uma experiência incrível. Mas, como dito anteriormente, essa experiência não pôde 

acontecer, pois os estudantes da Escola Estadual Dom Milton Correa Pereira, que 

participariam do Projeto Boa Leitura durante o ano letivo de 2021, estavam acompanhando à 

distância às aulas do Projeto Aula em Casa da Seduc – AM, através da televisão, Youtube ou 

aplicativo para celular. Assim, por enquanto, o contato com os livros físicos não seria 

possível. 

Porém, o professor da disciplina de Língua Portuguesa das turmas de 6º e 7º anos do 

ensino fundamental, através da plataforma Google Sala de Aula, promoveu a realização de 

atividades com o objetivo de incorporar à leitura à rotina de ensino, disponibilizando partes da 
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obra “Dois Irmãos em Quadrinhos” de forma digital. A atividade, mesmo de maneira remota e 

à distância, envolveu a participação não só dos estudantes como também de seus 

responsáveis, pois houve a necessidade de aquisição do livro físico (ou digital).  

Claro que, de forma presencial, tanto alunos como professores, teriam o espaço da sala 

de aula ou da biblioteca da escola para compartilhar suas impressões e reflexões acerca dos 

textos lidos. Mas, o ambiente de ensino emergencial remoto, apesar das dificuldades de 

acesso à internet por parte dos estudantes, e a falta de recursos financeiros para aquisição do 

livro físico trabalhado, foi promissor para o incentivo à prática de leitura e a formação de um 

leitor crítico. 

CONCLUSÕES 

Ler é importante porque além de estimular o pensamento hipotético e dedutivo e a 

capacidade de abstração, o jovem leitor aumenta o conhecimento e a percepção de mundo. A 

prática da leitura surge como um instrumento que instiga a confrontar ideias, ideais e valores. 

É o início da capacidade crítica. Os participantes do projeto Boa Leitura tiveram a 

oportunidade de, através dos livros e textos sugeridos durante o período de ensino remoto, 

entenderem melhor a si próprio e as transformações que ocorrem na transição, por exemplo, 

da infância para adolescência (público-alvo). Histórias que espelhem esses interesses, com um 

narrador próximo à realidade do leitor, o fazem refletir sobre o mundo, ajudando-o a assimilar 

mudanças. 
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ELABORAÇÃO DE FÁBULAS COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICA PARA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 

          
Aleson da Silva Fonseca1 

Paulo Brilhante da Silva2 

 

INTRODUÇÃO 

A implementação da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no currículo escolar 

do ensino Fundamental e Médio, no contexto brasileiro, é fundamental para dar visibilidade aos  

aspectos sociais, étnicos e históricos desses povos que sofreram com o processo de exploração, 

fruto do colonialismo europeu, essa importância foi demonstrada a partir da aprovação da Lei 

Nº 11.645, de 10 de março de 2008 (BRASIL, 2008), que representa como marco legal de 

reconhecimento do processo histórico de formação da sociedade, e permite a constituição de 

práticas pedagógicas que, efetivamente, abordem ações educativas nesse âmbito.  

Tendo em vista esse contexto e na intenção de auxiliar no fortalecimento da identidade 

indígena do Povo Mendonça Potigura, foi proposto uma atividade de elaboração de fábulas, 

como estratégia didática, para reflexão da cosmovisão desse grupo étnico, que segundo os 

registros de Guerra (2011), o grupo familiar Mendonça Potiguara é resultado da miscigenação 

dos inígenas Tapuias e Potiguara, sendo este último grupo étnico, os imigrantes do Brejo de 

Bananeiras, localizado no Estado da Paraíba, que teríam, segundo os relatos orais, migrados no 

século XVIII para atual Comunidade do Amarelão, no município de João Câmara/RN. Portanto, 

objetiva-se relatar os resultados de uma atividade de elaboção de fábulas indígenas, como 

contribuição didática, para auxliar no processo de fortalecimento e preservação da identidade 

étnica desse grupo familiar indígena.   

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A ação educativa ocorreu entre os meses de outubro a novembro de 2021, logo após a 

liberação do retorno presencial. Sendo assim, para dar início as aulas, foi elaborado um projeto 

interdisciplinar com aproximadamente os 150 estudantes da Escola Estadual Indígena de 

Ensino Fundamental e Médio, Professor Francisco Silva do Nascimento, que funciona no turno 

noturno, integrando as modalidades Regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA), essa 

                                                           
1 Doutorando em Educação para a Ciência, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), 

aleson.fonseca@unesp.br  
2 Especialização em Literatura e Ensino, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN), paulobrilhante3305@gmail.com  
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unidade de ensino está localizada na Comunidade Indígena do Amarelão, Zona Rural do 

Município de João Câmara/RN, no Território do Povo Mendonça Potiguara. A elaboração das 

fábulas indígenas fez parte de uma das atividades da sequência de ensino de caráter 

sociocientífico, a saber, “O curioso caso da família do Jabutino: lições para uma ação 

sociopolítica”, que foi organizada seguindo as etapas dos Três Momentos Pedagógicos 

(DELIZOICOV, ANGOTTI, PERNAMBUCO, 2002) a qual tinha como tema central as 

“Implicações do Marco Temporal de Terras Indígenas”, que estava em discussão naquele 

período. 

A constituição das fábulas indígenas seguiram uma perspectiva sociointeracionista, com 

formação de cinco grupos, que reuniam estudantes de diferentes séries/períodos escolares, na 

intenção de formar equipes heterogêneas para promoção de um espaço de interação inicial para 

discussão coletiva, de forma expositiva-dialogada, sobre os aspectos étnicos que dão a 

identidade diferenciada desse grupo, logo, em seguida, foram discutidas características do 

gênero textual fábula, e sua importância para preservação dos aspectos culturais e simbólicos, 

que muitas vezes estão presentes nos relatos orais dos anciões da comunidade.  

Posteriormente, os grupos de estudantes foram separados e assistidos por um professor-

orientador do quadro funcional da escola, todos receberam um material para auxiliar na 

constituição das fábulas. Os estudantes deveriam refletir sobre os elementos que dão a 

identidade diferenciada do seu grupo étnico, a saber, costumes, linguagem, crenças, valores, 

princípios, percepções, práticas de etnodesenvolvimento, entre outros, com base nisso, os 

discentes deveriam planejar a fábula a partir de alguns direcionamentos dessa atividade: i) 

escolher animais da própria fauna brasileira, que receberiam características antropomórficas, 

ii) o problema que serviria como fio condutor do enredo da fábula, iii) a forma de resolução 

dessa problemática, iv) a moral da história, e por fim, v) o título da fábula.  

Em seguida, o professor de Língua Materna, dessa unidade de ensino, auxiliou os 

estudantes para que ocorresse a tradução das produções para a língua Tupi antigo. De modo 

que, após o planejamento dessa atividade, os estudantes tiveram que passar por uma oficina 

para aprender a usar os recursos da plataforma Canva, de forma que receberam as orientações 

necessárias para criação da imagem visual das fábulas. 

A partir do trabalho, os alunos demonstraram compreender os elementos que 

caracterizam as fábulas e expressá-las de forma sucinta, com histórias escritas em prosa, de 

forma narrativa, personagens que são animais os quais possuem características antropomórficas 
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e, por fim, revelam uma moral, revelando os valores e sabedoria do povo Mendonça Potiguara. 

Além disso, existem alguns vocabulários típicos da cultura indígena, nomeadamente a palavra 

"fojo" que corresponde a um tipo de armadilha muito utilizada nas práticas de caça na região, 

e "cauim" - uma bebida alcoólica indígena. A seguir são apresentados duas produções dos 

alunos (Figura 01 e 02).  

Figura 01: Fábula indígena elaborada pelos integrantes do Grupo 2 (versão em escrita em língua portuguesa e 

língua Tupi antigo, respectivamente). 

  
Fonte: Própria (2021). 

Figura 02: Fábula indígena elaborada pelos integrantes do Grupo 3 (versão em escrita em língua portuguesa e 

língua Tupi antigo, respectivamente). 

  
Fonte: Própria (2021). 

 

A produção das fábulas configura-se como uma importante estratégia de ensino, a fim 

de proteger os elementos socioculturais desse grupo étnico, e o mais importante, a produção 

desses produtos educativos, por representarem elementos específicos da comunidade, despertou 
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engajamento e trabalho em equipe, nos estudantes, desenvolvendo habilidades de interação 

interpessoal e de utilização de recursos gráficos e computacionais, para resolução da atividade. 

Ressalta-se, que esta atividade permitiu atender as orientações do Documento Curricular do 

Estado do Rio Grande do Norte no que tange: 

O direito à escolarização nas próprias línguas, a valorização de seus processos 

próprios de aprendizagem, a formação de professores da própria comunidade, a 

produção de materiais didáticos específicos, a valorização dos saberes e práticas 

tradicionais, além da autonomia pedagógica (RIO GRANDE DO NORTE, 2018, p. 

45). 

  

CONCLUSÕES 

Essa estratégia didática se destacou como atividade diferenciada, na intenção de auxiliar 

no fortalecimento da identidade étnica do grupo indígena Mendonça Potiguara, se mostra como 

instrumento de resistência por preservar a produção na língua materna, o Tupi Antigo. 

Sobretudo, essa ação educativa promoveu a interação e o reconhecimento dos aspectos 

materiais e simbólicos, da cosmovisão desse grupo. Considera-se, que as cinco fábulas foram 

expostas à comunidade escolar no dia de culminância do projeto, na mostra de conhecimento 

dos alunos, atualmente, as produções fazem parte do acervo da comunidade escolar, estando 

disponível para servir como instrumento didático próprio a disposição da comunidade escolar 

para consulta, ou para utilização como recurso educativo na escola. 
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RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM TEMPOS DE PANDEMIA: EMBATES E 

CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

          
Sarah Rubhania Machado da Costa Moraisl1 

Francisca Joyce Marques Benicio2 

Kassio Formiga da Cruz3 

 

INTRODUÇÃO 

Ser professor atualmente é um desafio diário, poder estar e entender a escola, cada 

discente é uma necessidade do docente para se ter uma boa atuação, com isto a formação 

docente em tempos atuais está em grande desafio se adaptando à bruscas mudanças para 

adequar o processo de ensino e aprendizagem e atender com equidade os estudantes da 

modalidade Jovens e Adultos (EJA).  

 O programa de Residência Pedagógica (RP) tem por objetivo aprimorar a formação 

inicial dos futuros discentes, inserindo o licenciado no ambiente escolar para que ele vivencie 

práticas a partir da segunda metade do seu curso de licenciatura. Deste modo, os residentes 

podem se identificar, reconhecer os desafios do ser docente e refletir os benefícios para o 

desenvolvimento da criação da sua personalidade docente, mais especificamente em tempos de 

pandemia.  

O programa sofreu alterações em razão da pandemia do COVID-19, o ensino passou a 

ser desenvolvido de forma remota, Hodges et al. (2020) afirma que o ensino remoto é uma 

mudança temporária para o modo de ensino alternativo devido as circunstâncias de crise que 

vivemos hoje. Dentro desse contexto, Costa e Conceição (2021), diz que o ensino remoto 

emergencial foi a estratégia mais utilizada pelas instituições, porém ainda há poucos estudos 

sobre essa estratégia nas aulas de Educação Física no contexto da Educação de Jovens e 

Adultos. 

Os professores de Educação Física para Silva et al, (2021) foram os que mais 

enfrentaram desafios para adequações, pois suas aulas são de natureza prática, na maioria dos 

conteúdos desse componente curricular. Assim sendo, a EJA apresenta especificidades, que não 

                                                           
1 Educação Física, IFPB, rubhania@hotmail.com 
2 Especialista em Educação Física Escolar, FAVENI, joycemb2712@gmail.com 
3 Especialista em Educação Física Escolar, Faculdade Gilgal, kassiofor@gmail.com 
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pode ser suprida pelo ensino remoto pois eles representam uma parcela da população compostas 

por trabalhadores e uma faixa etária elevada (COSTA, CONCEIÇÃO; 2021).  

Os futuros professores e os alunos do EJA que precisaram adaptar-se ás aulas de 

Educação Física Escolar em meio remoto, pois a mesma constitui-se em saberes corporais, e 

essas práticas é de grande importância no processo educativo.  Sendo assim o objetivo do estudo 

é relatar as experiências vivenciadas no Programa da Residência Pedagógica do curso de 

Educação Física, frente aos desafios da pandemia para a formação Docente.  

Assim, enxergamos que a Residência Pedagógica é um caminho dentro dos processos 

formativos, crescimento e construção da identidade do ser docente mesmo diante de desafios 

que as escolas enfrentam. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O relato tratará da vivência no Programa Residência Pedagógica, subprojeto de 

Educação Física do Instituto Federal da Paraíba (IFPB - Campus Sousa). Com duração de 18 

meses, realizando atividades de regência, planejamento, grupos de pesquisa e momentos de 

formação. Dentre o programa nos limitamos a o subgrupo alocados na Escola Doutor Thomas 

Pires, que são acompanhados pelo preceptor José Mamedio Neto e o professor orientador, 

Jedson Machado Ximenez. O programa teve suas atividades divididas em três módulos com 

duração de (6) seis meses cada. 

MÓDULO I: O residente-preceptor tem a incumbência de orientar os residentes-alunos 

no planejamento, na ambientação e na aplicação dos planos de ação do programa. A 

ambientação aconteceu através de lives na plataforma YouTube, planejamento, orientações 

sobre o ensino remoto, palestras e cursos de formação em Educação Física Escolar e BNCC. 

O planejamento para as atividades presava pelo método discursivo para uma melhor 

adequação à realidade, todos os conteúdos desenvolvidos constavam no Plano de Ensino da 

instituição de ensino.  

Devido restrições impostas pela pandemia COVID-19 as aulas aconteceram em 

momentos síncronos e assíncronos, para isso foram usadas plataformas como: Google Meet e o 

Google classroom, desta forma os alunos poderiam acompanhar as atividades e/ou receber os 

materiais de apoio elaborado pelos residentes das referidas aulas. O material disponibilizado 
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assim como os demais materiais de apoio, presando pela busca de um conteúdo de fácil 

compreensão, dinâmicos e atrativos. 

MÓDULO II: Os alunos-residentes nesse período participaram de encontros de 

orientação para auxiliar na elaboração de Planos de Aula e artigos científicos. Um marco neste 

período foi a participação do IV Colóquio Corpo, Cultura e Sociedade, realizado na cidade de 

Campina Grande-PB. 

O programa teve continuidade com as aulas síncronas e assíncronas, seguindo o Plano 

de Ensino as aulas abordavam temas como: qualidade de vida, exercícios físicos: benefícios e 

prevenção de doenças, praticas aeróbicas, saúde mental, corpo e aceitação, inclusão, olimpíadas 

e paraolimpíadas, novos esportes olímpicos, a presença das mulheres no esporte, a visão dos 

alunos sobre lutas, estilo de vida dos skatistas, dentre outros conteúdos que podiam ser 

aplicados de forma discursiva. 

A Educação de Jovens e adultos (EJA) é uma modalidade de ensino que atende pessoas 

que por diversos motivos se distanciaram do ambiente escolar, apresentando uma alta taxa de 

evasão. A evasão é uma preocupação constante, mesmo diante da busca constante pelo retorno 

dos alunos o quantitativo era muito aquém, porém os que assíduos se mostravam bastante 

participativos. O que se pode notar que o momento pandêmico contribuiu para o agravamento 

da evasão, principalmente no EJA, na perspectiva social e digital.  

MÓDULO III: As aulas continuaram sendo realizadas de forma virtuais. Nos últimos 

meses da RP tivemos o final do ano letivo e a conclusão do semestre no IFPB, desta forma as 

atividades impressas e os materiais enviados na plataforma Google classroom e por via 

WhatsApp. 

 

CONCLUSÕES 

Falar na Educação Física escolar em tempos de pandemia na EJA no cenário é refletir 

sobre condições desafiadoras que os professores vivenciam para se apropriar de ferramentas 

tecnológicas para atender esse público. No processo ensino-aprendizagem foi planejado 

estratégias de regências, mas mesmo assim não teve êxito, apresentando altos índices de evasão 

escolar. 
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Acreditamos na grande necessidade de mais estudos e pesquisa relacionado a esta 

temática tendo em vista que estas experiências apresentadas irão contribuir de alguma forma no 

âmbito relacionado à Educação Física em meio as aulas remotas e este estudo pode provocar 

novas discussões sobre evasão e em especial a Educação Física Escolar e da EJA.  
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FEIRA DE CIÊNCIAS NA PANDEMIA: VALORIZANDO A PERSPECTIVA 

PRÁTICA DO CONHECIMENTO 

          
Ellen Eduarda Fernandes1 

Leticia Rabechir2 

Amanda Rodrigues Rehem3 

Renata Falchete do Prado4 

Marianne Spalding5 

 

INTRODUÇÃO 

O tripé indissociável entre ensino-pesquisa-extensão é o alicerce que deve fundamentar 

a universidade, segundo a legislação brasileira (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 

Considerando este princípio, o Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp (ICT Unesp), 

câmpus de São José dos Campos/SP, dentre suas propostas extensionistas, propôs realizar uma 

feira de ciências com estudantes do ensino médio de escolas públicas, com o intuito de 

incentivar o protagonismo destes estudantes na ciência, estimulando a curiosidade científica, a 

criatividade e valorizando a perspectiva prática do conhecimento. 

Como a vida humana, em todas as suas esferas, precisou ser reorganizada frente ao surto 

de Covid-19 e a necessidade do distanciamento social, as adaptações também foram necessárias 

no âmbito educacional, com a utilização exclusiva do ensino remoto (SANDARS et al., 2020). 

Neste contexto, este projeto de extensão foi reformulado para ocorrer de forma virtual, sendo 

intitulado “I Feira Virtual de Ciências”. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A “I Feira Virtual de Ciências” ocorreu ao longo do segundo semestre de 2021 e 

compreendeu a segunda fase do projeto de extensão maior, "A escola e a universidade: 

incentivo ao protagonismo de jovens na ciência", que teve como primeira fase o curso de férias, 

"Inverno na Universidade".  

A feira contou com a participação de alunos do ensino médio de escolas estaduais e 

técnicas, institutos federais e escolas cívico-militares. Contou também com os professores 

destes alunos, além de estudantes da graduação do curso de odontologia (16), da pós-graduação 

                                                           
1 Pós-Graduação, Instituto de Ciência e Tecnologia - Unesp, ellen.fernandes@unesp.br 
2 Graduação, Instituto de Ciência e Tecnologia - Unesp, lerabechi2@gmail.com 
3 Pós-Graduação, Instituto de Ciência e Tecnologia - Unesp, amanda.rehem@unesp.br 
4 Docente, Instituto de Ciência e Tecnologia - Unesp, renata.prado@unesp.br 
5 Docente, Instituto de Ciência e Tecnologia - Unesp, m.spalding@unesp.br 
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(14) e docentes (6) do ICT Unesp. 

A proposta da feira foi o desenvolvimento de experimentos individuais ou em dupla e a 

gravação destes (vídeos com duração de até 5 minutos) para posterior divulgação na conta do 

Instagram (@invernonauniversidade). Uma parte escrita também foi produzida em um template 

para avaliação.  

Os alunos foram distribuídos em 10 grupos de 4, cada grupo foi orientado por um aluno 

da pós-graduação, este por sua vez, foi auxiliado por um aluno da graduação (coorientador). 

Cada  grupo definiu o nome de sua equipe e estas foram divulgadas no perfil da rede social. 

Além da orientação no desenvolvimento do projeto (por meio de encontros virtuais - Figura 1), 

o aluno de pós-graduação também tinha a responsabilidade de realizar a intermediação de seus 

alunos e os professores das escolas às quais pertenciam, para que estes professores pudessem 

dar assistência presencial ao estudante, caso necessário, como por exemplo, no uso de 

laboratórios e espaços escolares para a condução de algum experimento. 

 

Figura 01: Encontro virtual da equipe “Partículas da Ciência”. 

 
Fonte: Própria (2021). 

 

Após a entrega da parte escrita e do vídeo de cada equipe, os materiais foram enviados 

para a banca examinadora, composta por alunos da pós-graduação (não participantes da feira) 

e docentes do câmpus. Os vídeos foram postados, pela comissão organizadora, no perfil do 

Instagram para que pudessem ser divulgados, assistidos e curtidos. 

No dia do encerramento do evento virtual, via Google Meet, houve premiação para os 

1º, 2º e 3º colocados conforme avaliação da banca examinadora (envio de medalhas) e também 

menção honrosa para o trabalho mais curtido no Instagram. 
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Ao todo, foram divulgados 24 vídeos de diferentes experimentos, que puderam ser 

visualizados e curtidos durante 2 dias para a contabilização e seleção do trabalho mais curtido, 

para a premiação da menção honrosa.  

Como resultados, o projeto que passou a ser virtual possibilitou a participação de 

estudantes de todas as regiões do Brasil e teve um alcance de 9.972 visualizações dos vídeos na 

rede social.  

Assim como, Moita e Andrade (2009) defendem que a experiência do estágio docência 

extramuros na pós-graduação é uma relevante oportunidade do professor em formação praticar 

a indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão, foi possível constatar esta questão ao 

longo do desenvolvimento deste projeto, uma vez que foi uma rica experiência para os alunos 

da pós-graduação ensinarem ciência à jovens, em uma outra perspectiva cultural. Os impactos 

do projeto também foram percebidos nos alunos de graduação, que em sua maioria, 

recentemente estavam no ensino médio, e no atual contexto, puderam atuar como professores e 

pesquisadores, ao colaborarem efetivamente com a elaboração dos projetos experimentais. 

Outro ponto relevante foi a utilização de espaços não formais no ensino e aprendizagem, 

como a feira virtual, que possibilitou experiências educacionais por meio de uma aprendizagem 

também afetiva e cinestésica, mesmo tendo sido desenvolvida de forma virtual, criando 

oportunidades de reflexões sobre o ensino por meio de atividades vividas, corroborando com 

os resultados do estudo realizado por Gaia e Lopes (2019). 

 

CONCLUSÕES 

A experiência proporcionada pela feira de ciências virtual possibilitou o engajamento e 

o uso da criatividade de estudantes de ensino médio de todas as regiões brasileiras na ciência, 

além disso, proporcionou à universidade um meio de vencer os desafios impostos pela 

pandemia, ao conseguir realizar um projeto de extensão de forma remota e com o envolvimento 

de alunos da graduação e pós-graduação. 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 207, de 1988. Disponível em 

: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

 

GAIA, A. A. B.; LOPES, F. T. A utilização de espaços não formais como estratégia educacional 

no ensino de ciências. Ciências em Foco, v. 12, p. 44–53, 2019.  

 

1030



 
 

  [4]      

MOITA, F. M. G. S.; DE ANDRADE, F. C. B. Ensino-pesquisa-extensão: Um exercício de 

indissociabilidade na pós-graduação. Revista Brasileira de Educação, v. 14, p. 269–280, 

2009.  

 

SANDARS, J. et al. Twelve tips for rapidly migrating to online learning during the COVID-19 

pandemic. MedEdPublish, v. 9, p. 1-19, 2020.  

1031



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

 
 

  [1]      

A CONTRIBUIÇÃO DA PEDAGOGIA DA ESCUTA NA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 

E NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NAS ESCOLAS DE ASSÚ E ITAJA/RN 

 

Ulimaria Augusta de Sousa Izidro1 

 

INTRODUÇÃO 

Nossas reflexões estão embasadas na legislação atual, em relação às práticas nas 

instituições de ensino, os processos de escolarização, disciplina, ausência de diálogo e escuta 

para as crianças, que ainda são comuns nas relações estabelecidas entre os educadores e os 

educandos. Através desta reflexão, buscamos ampliar as possibilidades de uma pedagogia capaz 

de respeitar a criança, considerando a individualidade e o tempo de ser criança sendo assim o 

objeto de estudo está baseado na pedagogia da escuta.  

As escolas que praticam essa metodologia se tornaram referência em educação no 

mundo todo, sendo atualmente consideradas uma das melhores propostas educativas, visto que 

sua abordagem pedagógica está centrada na criança e em todas as suas linguagens, o que levou 

seu criador o professor Loris Malaguzzi a ser considerado um dos pensadores mais importantes 

do século XX.  

Essa abordagem faz relevância sobre a importância de contar histórias como a mesma 

auxilia a metodologia dos professores se estendendo em conceitos interdisciplinares resgatando 

a cultura e a socialização. Recontar e ouvir uma história, seja ela um conto de fadas, uma 

história em quadrinhos, lendas folclóricas, histórias computadorizadas, musicalizadas, etc. faz 

com que as crianças  entrem em contato com um mundo imaginário, construindo cenários e 

desenvolvendo o gosto pela leitura, escrita espontânea o desenho livre a curiosidade e o 

manuseio de  livros,  quando os mesmos (alunos) fazem o papel de contador de história, 

desenvolve habilidades para aquisição de leitura fluente e expressão de ideias, além de ajudar 

na elaboração de conceitos, vocabulário e singularidade, onde o espaço escolar deve ser 

flexível, favorecer a interação e a aprendizagem e facilitar o diálogo e comunicação entre os 

vários ambientes e várias linguagens.  

Vale salientar que pedagogia da escuta vai além de ouvir a voz das crianças, pois ela 

está presente no cotidiano de cada uma, em cada gesto demonstrado, em cada habilidade 

adquirida. Ouvir com atenção é uma manifestação de sentimentos e de personalidade, pois cada 

                                                           
1 Curso, Instituição, Mestrado em ciências da Educação/ CECAP  
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criança tem sua forma de se expressar e de se comunicar, sendo a audição um dos órgãos mais 

utilizados pela primeira infância. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA:  

A instituição escolar necessita considerar o universo dos alunos e buscar estratégias de 

compreendê-los, escutar sua voz e suas ideias, introduzindo conhecimentos significativos e 

adequados, considerando a diversidade cultural e as necessidades de aprendizagens, sendo essas 

individuais ou coletivas. Segundo Carrano (2007, p.60), as escolas têm se apresentado como 

instituições pouco abertas para a criação de espaços e situações que favorecem experiências de 

sociabilidade, solidariedade, debates públicos e atividades culturais e formativas de natureza 

curricular ou extraescolar. Visando proporcionar aos alunos a oportunidade de vivenciar 

experiências de cunho sociocultural e uma interação prazerosa. 

Sendo assim, desenvolvemos nas escolas Joaquim Rodrigues Da Fonseca ( Assú/RN) 

e na Escola João Medeiros Lopes ( Itajá/RN)  o projeto “Asas da imaginação”, com o intuito 

de escutar o que os alunos aprendem e sentem ao ouvir uma contação de história. O tema do 

projeto surgiu devido o mesmo ser direcionado à educação infantil e ao ensino fundamental I, 

pois nessa fase escolar as crianças se introduzem melhor no universo do faz de conta. 

A criança é um sujeito ativo, e sua voz precisa ser ouvida para contribuir na formação 

do currículo, então a interação entre professor e aluno é fundamental para exercer as atividades 

em sala de aula, porém, é preciso que o professor perceba a presença da criança em sua prática 

pedagógica criando uma relação de respeito em um processo educativo com qualidade. A partir 

da implementação desse projeto foi possível compreender a importância que a contação de 

história promove na vida das crianças, como elas interagem, se comunicam, se divertem e 

aprendem de forma encantadora resgatando a cultura e aproximando as famílias da escola de 

uma forma carinhosa e educativa.  

[...] como é importante para formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas 

histórias... escuta-las é o início da aprendizagem para ser leitor, e ser e ter um caminho 

absolutamente infinito de descobertas e de compreensão do mundo[...] ouvir histórias é um 

acontecimento muito prazeroso que provoca o interesse das pessoas em todas as idades. 

(BRAMOVICH,1997, p. 16). 

Figura 1: Reconhecimento e premiação nacional com o desenvolvimento do projeto, asas da 

Imaginação utilizando como metodologia a pedagogia da escuta. 
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Fonte: acervo próprio (2021) 

O projeto Asas da Imaginação no ano de 2021 foi contemplado com a premiação 

nacional de título: Práticas Docentes na Pandemia, Pela UNDIME, (União Nacional Dos 

Dirigentes Municipais De Educação), instituto singularidade e o Banco ITAÚ, o único projeto 

representante e vencedor do Rio Grande Do Norte. 

Figura 2 e 3: Utilização da pedagogia da escuta  

              

Fonte: acervo próprio (2020) 

 A utilização da pedagogia da escuta com crianças em espaços escolares é indispensável, 

pois nesse momento a criança está em fase de construção de linguagem e compreende de forma 

fácil a leitura com uso de imagens, livros e fantoches as mesmas ficam atentas para ouvir a 

contação de história, onde demonstra que compreendeu com gestos, olhares e palavras. 

 

Figura 4 e 5: O uso da música como mecanismo de escuta nas contações de história 
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Fonte Acervo Próprio (2020 e 2021) 

 A utilização de músicas no reconto possibilita além do imaginário, momentos de alegria 

e socialização, onde as crianças escutam a música proposta da contação e participam imitando 

o contador e o ritmo proposto como também as mesmas interagem com movimentos rítmicos. 

 

CONCLUSÕES 

Ao estudarmos a metodologia que engloba a pedagogia da escuta, podemos ter uma 

nova perspectiva que nos possibilita um novo olhar, olhar este direcionado ao aluno, onde a 

criança está na centralidade, e para que isso seja uma realidade na sala de aula devemos ter 

outra postura frente às políticas públicas e as práticas pedagógicas impostas na educação. O 

professor que usa a escuta sensível cria um laço de afeto baseado no ensinamento dos alunos e 

no desenvolvimento do educar e brincar, essa metodologia vai além do apenas ouvir as crianças 

e compreende o seu universo.  
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MEMÓRIAS DE EXPERIÊNCIAS EM COMUNIDADES RURAIS AMAZONENSES, 

BRASILEIRAS 

         
Maria da Conceição Oliveira Rodrigues1 

Ana Cláudia Ribeiro de Souza2 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho objetiva apresentar narrativas de memórias das experiências na 

Coordenação Estadual do Programa Projovem Campo Saberes da Terra, no ano de 2011,na 

Secretaria de Estado de Educação e Desporto-SEDUC-AM, em municípios e comunidades 

rurais localizadas no interior do estado do Amazonas, Brasil (IBGE, 2021). Memórias essas 

resgatadas no momento do percurso do Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação 

Profissional e Tecnológica -ProfEPT, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Amazonas-IFAM/AM, em início do ano de 2022. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O momento presente em pesquisas de mestrado, afloram as memórias vividas 

enquanto Pedagoga, num contexto da Educação do Campo em comunidades ribeirinhas 

amazonenses, que emergem no caminhar de pesquisadora como “[...] narrativa de 

si/narrativa do outro como um movimento do sujeito da narrativa [...]” (ABRAHÃO, 2018, 

p.25).  

Essas memórias de experiências em comunidades rurais de municípios 

amazonenses, Amazonas-Brasil, concatenam com o movimento de diálogos e reflexões da   

 

[...] luta do povo do campo por políticas públicas que garantam o seu direito à 

educação e a uma educação que seja no e do campo. No: o povo tem direito a ser 

                                                           
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica -ProfEPT/ Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM). concpedagoga@gmail.com 

 
2 Professora titular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM). do 

Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica -ProfEPT/ Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM). ana.souza@ifam.edu.br 
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educado no lugar onde vive; do: o povo tem direito a uma educação pensada 

desde o seu lugar e com a sua participação, vinculada à sua cultura e às suas 

necessidades humanas e sociais (CALDART, 2004, p. 149-150).  

 

 

Nesse movimento de construtos dessas memórias de experiências utilizou-se como 

estratégias metodológicas: com a pesquisa bibliográfica à luz de Predanov e Freitas (2013) 

e análise documental ancorado em Celard (2008), em fontes oficias como: proposta 

curricular do programa, relatórios técnicos de acompanhamento, registro das vivências in 

loco em turmas do Projovem Campo Saberes da Terra desenvolvido na rede estadual de 

educação do Amazonas, SEDUC/AM.  

As atividades do programa foram desenvolvidas nos municípios do estado do 

Amazonas, Brasil, sendo: Anamã, Boa Vista do Ramos, Nova Olinda do Norte, 

Urucurituba, Itacoatiara, Itapiranga, Caapiranga, Parintins, Uarini, Tefé, Anori, Maués, 

Autazes, Iranduba em Comunidades Rurais com educandos, educadores, coordenadora de 

turma, comunitários e Coordenação Estadual do Programa Projovem Campo Saberes da 

Terra-SEDUC/Am, ocorrendo de forma desafiadora, comprometida e responsável. 

A Pedagogia da Alternância, configurou como matriz pedagógica de organização 

dos tempos e espaços. A alternância acontecia por meio de dois tempos-espaços 

específicos: Tempo Escola e Tempo Comunidade. O Tempo Escola correspondia ao 

período em que o educando permanecia, efetivamente, no espaço da unidade escolar em 

contato com o saber mais sistematizado, planejando e recebendo orientações dos 

educadores. O Tempo Comunidade correspondia ao período em que o educando era 

motivado a partilhar seus conhecimentos e experiências na família, na comunidade ou nas 

instâncias de participação social e de classe, nesses momentos o educando desenvolvia 

pesquisas, projetos experimentais, atividades grupais, entre outras com acompanhamento 

pedagógico dos educadores (BRASIL, 2008). 

O processo de avaliação abrangia todos os tempos e espaços formativos do 

programa, em um processo coletivo, cumulativo, contínuo, permanente, diagnóstico e 

comprometido com a construção de relações dialógicas e onde os envolvidos, refletiam o 

pensar sobre si e sobre o processo educativo, assumindo-se como sujeitos. O relatório 

descritivo individual, caderno de Campo, e o portfólio eram os principais instrumentos 

utilizados no processo de avaliação escolar.  
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Desta feita, as memórias desveladas de alguns momentos de emoção, se deu com a 

fala de uma aluna: “Fiquei parada 05 anos, não tinha vontade de estudar, então entrei no 

programa e gostei, primeiro porque é dia de sábado e domingo, e não atrapalha o meu 

roçado, e mais eu não sabia ler e nem escrever, tinha vergonha, agora estou aprendendo 

e estou feliz, parecia que estava cega quando eu não entendia as palavras” (D.P.M.-

Comunidade Punã, Uarini/Am). Os registros a seguir trazem um recorte das memórias das 

experiências nas Comunidades Rurais do programa. 

Figura 1-Visita aos educandos e educadores da Comunidade Nova Esperança-Urucurituba/Amazonas 
 

                                                   
 

 

                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

                                           

 

 

                                                           

Fonte-Própria (2011) 

 

 

Figura 2-Viagens às Comunidades Rurais do município de Anamã/Amazonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte-Própria (2011) 

 

CONCLUSÕES 

Nas vivências observou-se que 80% das comunidades rurais visitadas, as jovens 

estudantes em sua maioria eram mães, com o mínimo de 04(quatro filhos cada), e a presença dos 
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filhos na sala de aula era constante, com isso percebemos o quanto o programa trouxe benefícios 

pessoais, profissionais e financeiros para esses cidadãos, e para seus lugares de moradia.  

Dentre as várias constatações positivas no trançado das vivências, no contexto do 

programa Projovem Campo Saberes da Terra, está a proposta de romper com as práticas 

conservadoras, e abrir uma alternativa para a mulher do campo, da comunidade, estudar, assim 

como oportunidade de exercer práticas agrícolas e outras técnicas, inclusive em quintais 

produtivos, juntamente com seus filhos, com isso motivando a autonomia das estudantes.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ABRAHÃO, Maria Helena Menna Barreto; CUNHA, Jorge Luiz da; BÔAS, Lúcia Villas 

(Orgs.). Pesquisa (auto)biográfica. Diálogos epistêmico-metodológicos. Curitiba: CRV, 

2018. 

BRASIL, Decreto Nº 6.629, de 4 de novembro de 2008.Regulamenta o Programa Nacional 

de Inclusão de Jovens - Projovem, instituído pela Lei no 11.129, de 30 de junho de 2005, e 

regido pela Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008, e dá outras providências. 

CALDART, R. S.; “Elementos para construção do Projeto Político e Pedagógico da 

Educação do Campo”; Seminário Estadual da Educação do Campo promovido pela 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná de 9 a 11 de março de 2004; “Momento Atual da 

Educação do Campo”;Do Setor de Educação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra e da Articulação Nacional Por Uma Educação do Campo 

Cellard, A. (2008). A análise documental. In J. Poupart; J. Deslauriers; L. Groulx; A. Pires. 

A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos (pp. 295-316). Petrópolis: 

Vozes.  

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de Metodologia do Trabalho                                                    

Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico, 2 Ed., Novo 

Hamburgo - RS, Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo - ASPEUR 

Universidade Feevale, 2013. Disponível em: 

https://aedmoodle.ufpa.br/pluginfile.php/291348/mod_resource/content/3/2.1-E-book- 

Metodologia-do-Trabalho-Cientifico-2.pdf. Acesso em 20 de mar. 2022.      

1039



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

 
 

  [1]      

A ATUAÇÃO DOCENTE COMO OBJETO DE REFLEXÃO: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA A PARTIR DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV NO ENSINO 

FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS  

 

          
Vanderlei Francisco de Lima1 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho configura-se como um relato de experiência, fruto do IV estágio 

supervisionado do curso de Pedagogia Licenciatura Plena da Universidade Estadual Vale do 

Acaraú - UVA, em uma turma do 4º ano do Ensino Fundamental de uma instituição pública 

de ensino da rede municipal de Coronel João Pessoa/RN, realizado no segundo semestre de 

2015. O referido estágio constituiu-se de duas etapas: a primeira foi a observação em sala por 

dois estagiários; já na segunda etapa foi a regência sob a responsabilidade desses estagiários.  

Neste relato de experiência, interessa-nos a primeira etapa do IV estágio 

supervisionado como objeto de investigação, ou seja, uma análise sobre a dinâmica do 

professor regente em sala de aula, ja que nosso objetivo é analisar, através de relatos 

descritivos, a atuação de um professor em relação ao gerenciamento da aula no 4º ano do 

Ensino Fundamental. Como a ética na pesquisa científica é imprescindível por parte do 

pesquisador, não será exposto o nome da instituição escolar, lócus onde se deu o estágio, 

tampouco o nome próprio do professor regente. Sendo assim, o referido docente será 

identificado pelo nome fictício “Jolí”. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Inicialmente, é importante destacar que o estágio de observação foi realizado entre os 

dias 08 a 10 de setembro de 2015, com duração de 15h/a, distribuído em três dias letivos. A 

turma do 4º ano do Ensino Fundamental, do turno matutino, tinha 32 (trinta e dois) alunos 

matriculados, sendo que, desse total, 03 (três) foram transferidos e 29 (vinte e nove) 

frequentavam assiduamente as aulas. 

                                                           
1 Graduado em Pedagogia Licenciatura Plena pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (IBRAPES/UVA). 

Graduado em Letras Língua Portuguesa e suas Respectivas Literaturas pela Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN/CAPF). Especialista em Linguística e Formação de Leitores pela Faculdade de 

Administração, Ciências, Educação e Letras (FACEL). Mestrando em Letras pelo Programa de Mestrado 

Profissional em Letras em Rede Nacional (PROFLETRAS) na unidade de Pau dos Ferros/RN (UERN/CAPF), e-

mail: vanderleitrabalhosacademicos@gmail.com 

1040

mailto:vanderleitrabalhosacademicos@gmail.com


III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

 
 

  [2]      

No primeiro dia de observação, com início da aula pontualmente às 7h:00mim, o 

professor Jolí ministrou uma aula de História. Após a realização da chamada, o professor 

introduziu a aula perguntando aos seus alunos o porquê de, na segunda-feira (07/09), não ter 

havido aula na escola. Nesse momento, alguns alunos responderam que o feriado alusivo a 

essa data foi em razão de ter sido comemorado nacionalmente o dia da independência do 

Brasil. Após a interação dos estudantes, o professor Jolí fez uma breve explanação oral 

explicando o significado literal da palavra “Independência”, trazendo o sentido dessa palavra 

não somente para o contexto histórico da data 07 de setembro, mas também para o que essa 

palavra também significa na nossa vida diária. Em outras palavras, ele fez uma relação 

comparativa sobre a (in)dependência entre uma pessoa adulta e uma criança. Ou seja, 

aproveitou essa comparação para dizer que geralmente as crianças não têm total 

independência ou liberdade para fazerem as mesmas coisas que as pessoas adultas fazem. 

Após essa abordagem, na qual ele envolveu seus alunos com vistas a ativar os conhecimentos 

prévios, Jolí deu seguimento à aula escrevendo, na lousa, um texto sobre o tema 

independência do Brasil e, antes de começar a escrever o texto, orientou que os discentes 

copiassem o texto no caderno. 

Depois de concluída a tarefa do texto na lousa, o professor Jolí solicitou que os alunos 

realizassem, individualmente, a leitura. Transcorridos alguns minutos, ele iniciou fazendo a 

leitura da seguinte maneira: leu, rapidamente e em voz alta, o texto por uma folha e não pela 

lousa. Nesse momento, pudemos observar que, infelizmente, mais da metade de os alunos não 

conseguiram acompanhar a atividade de leitura. Em seguida, Jolí foi até a lousa e aproveitou o 

texto exposto para explicar aos alunos um pouco sobre o contexto histórico da independência 

no Brasil, mas, nesse momento, percebemos que muitos alunos não deram atenção necessária 

à explicação. Por fim, pediu para alguns de seus alunos, aqueles que já sabiam ler com 

fluência, para fazerem a leitura do texto pela lousa, a partir da indicação dos parágrafos. 

A próxima tarefa do professor Jolí foi copiar, na lousa, uma atividade sobre o 

conteúdo em questão. O exercício foi composto por três questões assim distribuídas: a 

primeira foi da letra “A” até a “E”. A segunda foi de completar as lacunas/sentenças dos 

enunciados da letra “A” até a “N” e, por fim, a terceira questão exigia que os alunos 

desenhassem ou colassem alguma uma gravura sobre a independência, tema estudado na aula.  

O docente solicitou que os alunos respondessem à atividade usando o texto que havia 

copiado na lousa. Constatamos, nesse momento, que muitos alunos da turma do 4º ano não 
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conseguiram responder aos exercícios; uns tentaram responder, outros sequer nem tentaram.  

Por parte de Jolí, inferimos que não houve um acompanhamento sistemático e individual 

diretamente na cadeira daqueles alunos que tinham mais dificuldades em relação à leitura e à 

escrita. O contato do professor junto aos alunos, nesse momento, ajudaria, com certeza, no 

processo da resolução da atividade proposta. O término da aula referente ao primeiro dia de 

observação deu-se com a correção da atividade de História na lousa e ocorreu da seguinte 

forma: Jolí iria registrando as respostas tidas como corretas para que seus alunos 

simplesmente transcrevessem do quadro para o caderno. 

Em 09 de setembro, foi realizado o segundo dia de observação na referida turma. 

Nesse dia, a aula ministrada por Jolí foi de Matemática e teve como tema “O dinheiro 

brasileiro”. Após a frequência, o professor iniciou a aula perguntando aos seus alunos qual é o 

nome da nossa moeda. Boa parte da turma respondeu que o nome da nossa moeda é o real. 

Assim como na aula anterior, consideramos que esse momento de ativação dos conhecimentos 

prévios foi relevante, já que uma das finalidades de Jolí foi situar seus alunos sobre o assunto 

em questão. Depois do momento inicial da aula, ele explicou e exemplificou, no quadro, os 

valores das moedas e das cédulas do nosso dinheiro. Após essa breve explicação, ele escreveu 

um pequeno texto tratando sobre a história do dinheiro que o Brasil já teve, por exemplo: 

cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro, cruzeiro real e real. Em 

seguida, continuou a aula explicando o assunto a partir do texto registrado na lousa, porém 

muitos alunos não deram a mínima atenção. Como a maioria dos alunos não colaborou e 

estava fazendo muito barulho, ele parou a explicação do assunto e, imediatamente, pediu que 

os alunos escrevessem a atividade que seria copiada na lousa. O professor aproveitou o 

momento e disse que a atividade era valendo o teste de matemática, portanto, todos deveriam 

responder copiar e responder à atividade em casa e trazê-la respondida já na próxima aula. 

Essa atividade se estendeu antes e depois do intervalo, tendo sido composta por 10 (dez) 

questões, das quais a maioria envolviam situações problemas a respeito do tema trabalhado. 

No terceiro dia de observação (em 10 de setembro), Jolí iniciou a aula realizando a 

chamada e depois passou nas cadeiras de alunos distribuindo algumas fichas com pequenos 

textos variados para que eles fizessem, individualmente, uma leitura prévia. O procedimento 

dessa atividade deu-se da seguinte forma: após ter lido o texto da ficha, cada aluno iria até o 

birô do professor e trocava a sua por outra ficha. Até aqui, novamente percebemos que, em 

nenhum momento, houve um acompanhamento do professor diretamente com os alunos em 
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relação a uma prática de leitura que fosse, de fato, orientada. Constatamos que poucos foram 

os alunos que se deslocaram até o birô de Jolí para devolver a ficha e trocá-la por outra. 

Transcorridos mais ou menos uns 30 minutos do início da aula, o professor interrompeu a 

leitura, passou nas carteiras recolhendo todas as fichas e guardou em cima do seu birô, pelo 

fato de poucos alunos estavam lendo e muitos estavam fazendo barulho, tumultuando a aula. 

Após o intervalo, o segundo momento da aula foi dedicado aos estudos da disciplina de 

Matemática. O professor prosseguiu fazendo a correção, na lousa, da atividade de matemática 

que havia sido encaminhada para casa na aula anterior. Após a correção dos exercícios, Jolí 

continuou sua aula escrevendo, na lousa, um texto sobre o conteúdo Sistema Digestivo.  

 

CONCLUSÕES 

As observações feitas por uma dupla de estagiários no IV estágio supervisionado nos 

possibilitaram inferir que Jolí, embora seja um docente com uma vasta experiência de anos de 

atuação no magistério, ele se deteve à realização de aulas com metodologias de ensino 

tradicionais, como foi o caso das práticas de leituras improvisadas, sem um planejamento 

adequado para a realidade da turma, pois, suas aulas se resumiram, ao longo dos três dias, aos 

registros de conteúdos e de atividades na lousa, com pouca ou quase nenhuma explicação com 

a finalidade de reproduzir a matéria transmitida por meio de uma pedagogia tradicional 

(LIBÂNEO, 1994).  

Em síntese, o professor Jolí, infelizmente, não obteve sucesso desejado com a 

dinâmica de suas aulas. Além da lousa enquanto recurso tradicional, outros recursos e 

metodologias, ou seja, estratégias inovadoras eram necessárias, por exemplo, vídeos, imagens, 

dinâmicas de integração, entre outros, para que os estudantes pudessem interagir, participar e 

aprender, com dinamicidade, os conteúdos propostos ao longo dos três dias de aulas, que nos 

serviram de objetos de reflexão para a elaboração deste trabalho.  
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DISCUTINDO SOBRE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA VISÃO DE DOIS 

PROFESSORES E UMA COORDENADORA PEDAGÓGICA DE UMA ESCOLA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

          
Vanderlei Francisco de Lima1 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho configura-se como um relato de experiência em razão da 

realização do IV estágio supervisionado por um acadêmico do curso de Pedagogia 

Licenciatura Plena da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), no Ensino Fundamental 

de uma instituição pública de ensino da rede municipal de Coronel João Pessoa/RN, no 

segundo semestre de 2015.  

Neste trabalho, objetivo será analisar discursivamente a visão de dois professores 

(sendo um do 2º ano e outro do 4º ano) e de uma coordenadora pedagógica sobre o tema 

avaliação da aprendizagem. Logo, na próxima seção, analisaremos o que os sujeitos, 

colaboradores da pesquisa, pensam sobre o tema avaliação da aprendizagem a partir da 

aplicação de um questionário contendo questões abertas. O professor do 4º ano será 

identificado pelo nome “Jolí”, a professora do 2º ano será reconhecida pelo nome “Cinderela” 

e a coordenadora pedagógica pelo nome de “Sonhadora”. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Na primeira questão, procuramos saber dos entrevistados (no caso dos professores) em 

que momento eles avaliavam seus alunos. Obtivemos as seguintes respostas: “Durante todo 

processo de ensino-aprendizagem, mediante o desenvolvimento e o envolvimento individual e 

coletivo dos alunos em sala de aula” (CINDERELA, 2015). Já o professor do 4º ano 

respondeu que avaliava os seus alunos “durante todo o processo de ensino-aprendizagem, 

fazendo registros contínuos e progressivos de acordo com o desenvolvimento dos alunos e os 

objetivos propostos” (JOLÍ, 2015). 

                                                           
1 Graduado em Pedagogia Licenciatura Plena pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (IBRAPES/UVA). 

Graduado em Letras Língua Portuguesa e suas Respectivas Literaturas pela Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN/CAPF). Especialista em Linguística e Formação de Leitores pela Faculdade de 

Administração, Ciências, Educação e Letras (FACEL). Mestrando em Letras pelo Programa de Mestrado 

Profissional em Letras em Rede Nacional (PROFLETRAS) na unidade de Pau dos Ferros/RN (UERN/CAPF), e-

mail: vanderleitrabalhosacademicos@gmail.com 
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A partir das respostas coletadas, é possível inferir que, na prática pedagógica de ambos 

os professores, a avaliação ocorre de forma contínua, considerando o desenvolvimento, ou 

seja, o progresso dos alunos nas aulas. Como vimos, a Cinderela afirmou que é importante 

avaliar o envolvimento. Aqui, inferimos que envolvimento é a participação dos alunos, tanto 

individualmente como coletivamente. Já para Jolí, avaliar significa também registrar 

continuamente os avanços dos seus alunos. Paralelamente aos discursos dos professores, 

Libâneo (1994, p. 195) fundamenta essa mesma ideia dizendo que “[...] a avaliação [...] não se 

resume à realização de provas [...]”. Logo, percebemos que existe uma simetria discursiva 

sobre o que pensa o autor e a concepção dos docentes sobre o tema. 

Sobre a segunda pergunta: Como é ou como deveria ser caracterizada a prática de 

avaliação nos três primeiros anos do Ensino Fundamental Anos Iniciais, Cinderela afirmou 

que “A avaliação também é uma constante, acompanhamento durante toda a vida do 

estudante, que atuam em saber o nível de desempenho do aluno, etapa conhecida como 

diagnóstico”. O discurso da professora nos remete à concepção de avaliação cuja função é a 

formativa e também diagnóstica. Nessa mesma linha de raciocínio, Romão (2005, p. 62) 

afirma que: “[...] a avaliação da aprendizagem deve ter sempre uma finalidade exclusivamente 

diagnóstica [...]”. Desse modo, compreendemos que a avaliação diagnostica é prioridade na 

prática pedagógica de Cinderela. Ainda sobre essa mesma pergunta, a coordenadora 

pedagógica disse que, em sua escola, “[...] a prática avaliativa, mais especificadamente nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental é realizada de forma contínua, proporcionando assim a 

reflexão sobre a prática pedagógica e o olhar cuidadoso acerca da aprendizagem e do 

alcance das habilidades necessárias à formação da criança até o 3º ano” (SONHADORA, 

2015). Na visão da coordenadora, a avaliação no ciclo de alfabetização é, na escola onde ela 

atua, continua e pautada na ação-reflexão-ação, tendo em vista que o professor que atua 

principalmente do 1º ao 3º ano precisa ter um olhar atencioso para o desempenho dos 

discentes em relação aos avanços da aprendizagem.  

A próxima pergunta foi direcionada ao professor Jolí. Procuramos saber se a avaliação 

adotada nas disciplinas que ele ministra é coerente com os objetivos traçados por ele nos 

planejamentos de ensino. Positivamente, o professor afirmou: “Sim; procuro sempre avaliar 

os alunos fazendo registros contínuos e progressivos de acordo com os objetivos propostos” 

(JOLÍ, 2015).  
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A próxima questão que analisaremos diz respeito à nota e foi respondida, 

respectivamente, pelo professor Jolí e pela coordenadora pedagógica Sonhadora. A pergunta 

foi a seguinte: O que a nota representa para você? O professor do 4º ano disse: “Através da 

nota, há o controle de aquisição do progresso do aluno e a análise do desempenho do aluno 

em certos momentos, em diversas situações” (JOLÍ, 2015). Já a coordenadora afirmou que “A 

nota representa apenas um item no longo e complexo processo de avaliação escolar, não 

representando assim o conhecimento real do alunado” (SONHADORA, 2015). 

Após termos analisada a visão dos colaboradores sobre a pergunta acima, inferimos 

que, para Jolí, a nota serve como um instrumento de controle do progresso dos seus alunos. 

Em outras palavras, para ele é a nota (fator quantitativo) que influencia, de forma direta ou 

indireta, para a classificação do rendimento da aprendizagem de seus alunos. Ainda sobre o 

discurso do professor, Libâneo (1994, p. 198) preconiza que “[...] a função de controle, sem a 

função de diagnóstico e sem o seu significado pedagógico-didático, fica restringida à simples 

tarefa de atribuição de notas e classificação”. Porém, na visão da coordenadora, a nota é 

apenas um critério, entre tantos outros, para avaliar a aprendizagem. Para ela, a nota pela nota, 

obtida da avaliação escrita como produto final, não mede satisfatoriamente todo o 

conhecimento do aluno ou sobre o conteúdo que ele aprendeu em determinada aula. 

A pergunta seguinte foi sobre a entrega de provas e de trabalhos. Ao professor Jolí, foi 

feita a seguinte pergunta: Você realiza um feedback para esclarecer a nota dada e discute as 

questões conjuntamente com os alunos?. Foi dada como resposta que “Não, a entrega das 

provas é feita aos pais dos alunos” (JOLÍ, 2015). Concluímos, então, que o professor não 

realiza a entrega de suas avaliações aos alunos na própria sala e, consequentemente, não 

discute as questões das prova ou dos trabalhos realizados com seus alunos, fugindo, assim, da 

concepção de Luckesi (2008) ao defender sobre a importância de os docentes fazerem as 

devolutivas das avaliações e, em seguida, discuti-las com os alunos, fazendo a correção das 

questões de forma compartilhada. 

Sobre a pergunta O que é avaliar?, a coordenadora pedagógica nos apresentou a 

seguinte resposta: “[...] É o processo pelo qual o aluno é acompanhado de forma contínua e 

sistemática no avanço e aquisição dos conhecimentos necessários a sua formação. E desta 

maneira, um ritual dinâmico e totalmente possível de intervenção e orientação por parte do 

educador que o conduz” (SONHADORA, 2015). A resposta da obtida está relacionada com a 
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concepção de avaliação que não é uma prática não punitiva/tradicional, já que o objetivo 

maior é contribuir com o avanço do processo de ensino-aprendizagem. 

A última pergunta também foi direcionada à coordenadora pedagógica e buscou saber 

se, na escola onde ela trabalha, as concepções de avaliação são discutidas nas reuniões 

pedagógicas. A resposta obtida foi: “Com certeza a temática “avaliação e suas múltiplas 

concepções” é tópico presente em nossos estudos, planejamentos e discussões pedagógicas 

[...]” (SONHADORA, 2015). Na escola onde ela atua, a avaliação é, sim, discutida nos 

planejamentos com os professores da instituição, os quais, segundo ela, conhecem as 

concepções de avaliação, tais como a diagnóstica, a formativa e a classificatória, bem como 

suas funções, quando e como adotá-las visando o progresso dos alunos. 

 

CONCLUSÕES 

Neste trabalho, nosso objetivo foi analisar discursivamente a visão de dois professores 

(sendo um do 2º ano e outro do 4º ano) e de uma coordenadora pedagógica sobre o tema 

avaliação da aprendizagem. Assim, os resultados alcançados nos revelaram que avaliação vai 

muito além de o docente medir acertos e erros dos seus alunos, jamais pode ser vista como 

punição, tampouco ela deve se restringir apenas aos momentos de testes escritos e provas no 

final de um bimestre.  

Logo, é muito importante o professor avaliar seus alunos como um todo e nos diversos 

momentos que envolvem a aprendizagem. Para que se possa ensinar melhor, os docentes 

devem, antes, durante e no final de cada aula, refletirem sobre o quê, para quê, por que e 

como avaliar. Se suas aulas foram satisfatórias ou se necessitam retomar, relampejando suas 

aulas a fim de que os alunos obtenham desempenhos satisfatórios na aprendizagem, quer seja 

realizando avaliações orais, escritas, individual ou em grupo. 
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ALVORECER DE UM NOVO PERFIL DE GUIA DE TURISMO: EXPERIÊNCIA 

COMPLEXA EM UM CURSO DO IFRN CIDADE ALTA 

          
Carlos Eduardo Campos Freire1 

Monique Bezerra Paz Leitão2          
 

INTRODUÇÃO 

Nosso relato traz a experiência com a turma do 2º período do Curso Técnico em Guia 

de Turismo na forma subsequente do IFRN Campus Natal-Cidade Alta ao longo do semestre 

2018.2 (agosto de 2018 a janeiro de 2019), envolvendo 33 estudantes do turno noturno e dois 

docentes. Desenvolvemos com a turma uma proposta integrada entre os componentes 

curriculares “Recursos Ambientais Aplicados ao Turismo” e “Relações Interpessoais” a partir 

de um processo de aprendizagem conduzido por docência compartilhada, no qual os professores 

envolvidos mediam juntos mais de uma disciplina e compartilham seus horários de aula, 

tornando os componentes curriculares integrados e rompendo com a fragmentação das 

disciplinas.  

A proposta também trabalhou na perspectiva da aprendizagem por projetos e no 

desenvolvimento da educação dialógica. A intenção foi aproximar a nossa prática docente dos 

princípios e concepções defendidos no PPP do IFRN (IFRN, 2012), que destaca a importância 

da prática educativa para a transformação social, da interdisciplinaridade dos conhecimentos na 

perspectiva do currículo integrado, da formação integral do estudante a partir da concepção de 

ser humano omnilateral, da relação indissociável entre ciência, cultura, trabalho e tecnologia. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 A vivência possibilitou a professores e estudantes perceber a formação e construção do 

conhecimento de forma genuinamente autônoma e emancipada. Com a extinção das aulas 

expositivas, os alunos passaram a assumir compromissos verdadeiros com sua formação e do 

colega, visto que sua falta de responsabilidade com o que foi assumido junto ao grupo, poderia 

prejudicar todo um trabalho coletivo. 

 Para isso, foi necessário um planejamento pedagógico meticuloso, em que as ações 

foram estruturadas conforme detalhado na tabela 1.  

                                                           
1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, eduardo.cidadealta@gmail.com 
2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, monique.leitao@ifrn.edu.br  
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Tabela 1: Objetivos e metodologias alcançadas com a atividade. 

Eixo/etapa Objetivo Metodologia 

Compromisso ético 
Delinear valores coletivos importantes 

para a execução do projeto. 

Debate e discussão para escolha dos 

valores assumidos durante o processo. 

Elaboração de materiais 

específicos 

Disponibilizar textos reelaborados e 

contextualizados, facilitando a 

assimilação pelo grupo. 

Produção de material didático por parte 

dos docentes. 

Delineamento do projeto 
Definição coletiva, a partir das sugestões 

dos estudantes. 

Realização de assembleia com os 

estudantes para escolha do que seria 

realizado. 

Distribuição das tarefas 
Divisão dos estudantes em grupos, a 

partir das afinidades. 

Livre divisão entres os estudantes, 

utilizando os valores definidos 

previamente. 

Acompanhamento das atribuições 

dos grupos e execução do projeto 

Avaliar o processo e realizar as 

intervenções necessárias. 
Reuniões previamente estabelecidas. 

Fonte: Os autores 

 Alcançar os objetivos desses eixos, em uma metodologia inovadora, que até então não 

tinha sido aplicada no âmbito do ensino técnico em turismo, precisava que estudantes e 

professores estivessem totalmente implicados no processo, assumindo compromissos éticos 

debatidos em coletivo antes do início das atividades, conforme preconiza Morin (2011, p. 93). 

Assim, esse foi o ponto de partida da experiência que tinha como essência um projeto integrador 

de disciplinas, em que os estudantes assumiram protagonismo desde o início, construindo plena 

identificação com o projeto. Após atividades iniciais sobre as realidades e interesses da turma, 

identificamos que alguns estudantes já atuavam com informações turísticas na praia de Pitangui 

(Extremoz/RN) e, portanto, esse foi o local escolhido para o desenvolvimento do projeto, 

intitulado por eles de “Cuidando do outro e do ambiente: educação e conservação ambiental 

na cachoeira de Pitangui – Extremoz/RN”. 

Ao longo do semestre, realizamos atividades formativas voltadas ao desenvolvimento 

do projeto, diversificando metodologias e instrumentos avaliativos que integravam os 

conhecimentos tanto da área de Recursos Ambientais Aplicados ao Turismo como de Relações 

Interpessoais, conforme registros fotográficos apresentados na Figura 1. Dentre as práticas, 

tivemos atividades em grupo de leitura de textos e sistematização de conhecimentos, discussão 

de problemáticas da realidade do turismo, visita técnica a Pitangui, reuniões de planejamento e 

desenvolvimento do projeto de intervenção em equipes, relatórios, análise do nível de 

participação e cooperação de cada um, autoavaliação, além da intervenção realizada na 

Cachoeira de Pitangui, que foi a atividade de culminância do projeto.  
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Figura 01: Momentos do desenvolvimento do projeto realizado pelos estudantes. 
 

 

 

 

 

Fonte: Própria (2018). 

 

Ao fim do processo, compreendemos que a partir deste projeto integrador, atingimos o 

objetivo de promover a transdisciplinaridade entre os campos de conhecimento abordados, 

sendo a proposta integrada por docência compartilhada avaliada positivamente pelos estudantes 

e pelos docentes. Foi possível construir uma metodologia a partir da realidade e problemáticas 

levantadas pelos educandos e efetivamente trabalhar conhecimentos conceituais e habilidades 

práticas para o desenvolvimento do projeto de intervenção, dentre as quais destacamos o 

trabalho em equipe, a aplicação de conhecimentos e a relação com a comunidade.  

Pudemos desvendar que o protagonismo dos estudantes, bem mediado por conceitos 

técnicos vinculados aos caminhos escolhidos coletivamente, trouxeram resultados expressivos 

e significativos. A experiência de integração e transversalização de temas contribuiu 

significativamente para formação autônoma do profissional Guia de Turismo, bem como 

construiu aprendizados que se consolidam na vida do sujeito. Afinal, não podemos esquecer 

que um pouco do sujeito é o profissional e que muito do profissional é o sujeito. Neste sentido, 

esta prática nos possibilitou observar que, para atender o que preconiza o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) do IFRN, uma nova proposta de ação/interação pedagógica precisa sair do 

casulo e bater asas rumo a uma formação plena e humana dos técnicos do IFRN. 

Considerando a comunidade externa, pode-se afirmar que o projeto estreitou laços entre 

a instituição IFRN, entre o Curso Técnico em Guia de Turismo e a comunidade de Pitangui. 

Percebeu-se uma contribuição efetiva à comunidade, especialmente aos comerciantes da 

Cachoeira de Pitangui que repensaram suas formas de descartar resíduos, refletindo sobre a 

importância de se organizarem coletivamente para cuidar daquele espaço (responsabilidade em 

recolher o lixo das lixeiras implantadas, manutenção da sinalização. É possível então 
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desenvolver outros projetos na comunidade uma vez que os vínculos começaram a ser 

construídos neste projeto.  

Para os docentes, esta foi uma prática que permitiu experimentar a docência 

compartilhada, a aprendizagem por projetos e a intervenção na comunidade, articulando o 

ensino, pesquisa e extensão de modo efetivo. A experiência possibilitou aprender relações entre 

os conhecimentos que anteriormente eram desconhecidos, apreender sobre a forma de conduzir 

do colega e sobre como incorporar novas metodologias à sua prática docente. Esta experiência 

permitiu que outros professores se dispusessem a vivenciar a docência compartilhada no Curso 

Técnico em Guia de Turismo em 2019.1, possibilitando aos poucos tecer uma nova forma de 

trabalho no curso que seja voltada à transdisciplinaridade e intervenção social.  

CONCLUSÕES 

Como desafio desta proposta pontuamos a rotina dos estudantes que em sua maioria 

trabalhava durante o dia e estudava à noite, o que limitava a disponibilidade de tempo deles 

para o desenvolvimento do projeto. Esta questão foi contornada ao acordar com o grupo que as 

atividades em Pitangui-RN ocorreriam em sábados e realização das etapas de planejamento do 

projeto no tempo de aula conduzido por estes professores. Como aspecto positivo, destacamos 

a estreita relação das atividades realizadas com a prática profissional e com a realidade concreta 

dos estudantes.  

A transdisciplinaridade alcançada pela proposta e a diversificação de metodologias 

didáticas e das formas de avaliação que se distanciaram das tradicionais aulas expositivas e 

provas ou seminários, foi outro aspecto avaliado positivamente.  

 

REFERÊNCIAS 

 

IFRN. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Projeto 

Político Pedagógico do IFRN: uma construção coletiva. Natal: IFRN Ed., 2012. 

 

MORRIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 2. Ed. São Paulo: Cortez; 

Brasília: UNESCO, 2011.  

1051



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

 

[1] 

 

PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO:  EXPERIÊNCIA EXITOSA DOS 

ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO 

MUNICÍPIO DE JANDUÍS-RN 

 
Claudione Vieira1 

 

 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta um relato de experiência sobre a contribuição advinda do 

Programa Parlamento Jovem Brasileiro (PJB), Programa de Simulação Parlamentar Juvenil da 

Câmara dos Deputados Brasileira, para o protagonismo dos jovens estudantes do Ensino Médio 

de uma Escola da Rede Pública Estadual do Município de Janduís\RN nos anos de 2015, 2018 

e 2019. O objetivo geral foi analisar o impacto do Programa PJB, enquanto iniciativa de 

Educação para a Democracia, na vida dos jovens participantes e teve como objetivo específico, 

verificar de que forma a participação dos estudantes no Programa impactou no protagonismo 

juvenil e na formação cidadã. Neste relato serão apresentadas experiências exitosas vivenciadas 

por três estudantes da Escola Estadual Professor Daniel Gurgel-Ensino Fundamental e Médio 

– durante a participação no PJB, onde tiveram a oportunidade de ultrapassar o espaço escolar, 

os saberes construídos e se reinventaram na construção de um novo caminho: o da cidadania e 

do bem-comum. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O PJB é um programa de educação para a democracia realizado anualmente pela 

Câmara dos Deputados dirigido a estudantes do ensino médio de todo o Brasil. O PJB tem por 

objetivo proporcionar aos estudantes de ensino médio a vivência do trabalho dos Deputados 

Federais, por uma semana, na Câmara dos Deputados, em Brasília. Os estudantes selecionados 

são empossados como deputados jovens e podem vivenciar as principais etapas de um processo 

de elaboração de leis, escrevendo projetos de lei e debatendo temas de grande importância para 

o nosso país. Criado pela Resolução nº12/2003 da Câmara dos Deputados, e regulamentado 

pelo Ato da Mesa nº 49/2004, o PJB se propõe também a ser ferramenta pedagógica nas escolas, 

proporcionando discussão de temas como política, cidadania e participação popular. 

Para participar, o estudante deve ter entre 16 e 22 anos até a data da viagem para Brasília 

estar matriculado(a) e frequentando regularmente o ensino médio em escolas públicas ou 

particulares.  

                                                           
1 Pedagogia, Escola Estadual Professor Daniel Gurgel, claudioneeducacao@hotmail.com. 
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O PJB teve início na EEDG em 2015 quando apresentado pela coordenação do Ensino 

Médio da SEEC/RN. Na oportunidade a Gestão da escola abraçou a ideia e compartilhou com 

os estudantes a importância da participação no Programa. Inicialmente foram realizadas 

oficinas para elaboração de projetos de lei pelos estudantes por meio de reflexão e discussão 

sobre temas da realidade, na busca de soluções práticas para os problemas existentes, seja a 

nível local, regional ou nacional. As etapas do PJB corresponderam a primeira fase na escola 

com a escrita de um projeto de lei de autoria dos próprios estudantes e avaliada por uma banca 

na própria escola para a classificação do representante da escola. Na segunda fase os projetos 

classificados nas escolas são examinados por uma banca na SEEC/RN e os três classificados 

seguem para avaliação na Câmara dos Deputados para definição do Parlamentar Jovem de cada 

Estado da Federação. 

O Programa PJB, na EEDG teve êxito logo na primeira participação com a classificação 

de uma estudante em primeiro lugar na banca da Câmara dos Deputados, em Brasília, com o 

Projeto de Lei Nº 1, de 2015, tornando-se a Deputada Jovem do Rio Grande do Norte durante 

dois anos.   Essa experiência inicial serviu de motivação para os anos posteriores e, em 2019 

tivemos uma estudante classificada em terceiro lugar com o Projeto de Lei Nº 1, de 2018, e, em 

2019, em primeiro lugar novamente com o Projeto de Lei Nº1, de 2019. Como destaque da 

influência do PJB no protagonismo dos jovens estudantes do Ensino Médio, apresentamos 

abaixo a participação exitosa dos estudantes do Ensino Médio da referida instituição 

educacional no Parlamento Jovem Brasileiro (PJB), nos anos de 2015, 2018 e 2019.  

 

Quadro 1: Resultado do Programa Parlamento Jovem Brasileiro - PJB. 

ALUNO (A) ANO PJB CLASSIFICAÇÃO EMENTA DO PROJETO 

A.A.J.O 
2015 

(12º Edição) 
1 º LUGAR 

Dispõe sobre a implantação de salas de 

música no âmbito das escolas públicas do 

ensino básico brasileiro, regulamentando 

o disposto na Lei Nº 11.769, de 18 de 

Agosto de 2008. 

K.K.P.G 
2018 

(15º Edição) 
3 º LUGAR 

Dispõe sobre a implantação de 

enfermarias de primeiros socorros no 

âmbito de escolas públicas de ensino 

infantil e fundamental I e II, com 

acompanhamento de profissional técnico 

em enfermagem. 

S.V.F.P 
2019 

(16º Edição) 
1º LUGAR 

Dispõe sobre a implantação de espaços de 

atendimento às crianças de 01 a 05 anos 
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de idade nas Escolas Públicas de Ensino 

Médio e EJA- Educação de Jovens e 

Adultos- Modalidade Ensino Fundamental 

I e II e Médio - do turno noturno, 

garantindo o acesso, a frequência e 

permanência de mães estudantes no 

período das aulas durante todo o ano 

letivo. 

Fonte: Elaboração própria com dados do Portal da Câmara dos Deputados – Anos 2015, 2018 e 2019. 

 

Essa experiência apontou para mudanças significativas na vida desses estudantes. Para 

Arroyo (2002, p. 79) “[...] a luta pela cidadania, pelo legítimo, pelos direitos, é o espaço 

pedagógico onde se dá o verdadeiro processo de formação e constituição do cidadão”. 

          Como parte desse relato, pretendeu-se verificar a percepção de uma das três 

estudantes classificadas no PJB que vivenciou na prática a rotina de Deputada Jovem do RN no 

ano de 2015, quanto às contribuições de aprendizagens proporcionadas pelo PJB, como também 

a aplicação dos conhecimentos adquiridos na sua vida pessoal e nas intervenções junto à 

comunidade. A aluna  A.A.J.O  mediante Termo de Consentimento de participação em pesquisa 

respondeu um questionário semiestruturado que versava sobre aspectos da participação no PJB. 

       Na resposta a primeira pergunta: ‘’Você considera que o programa Parlamento 

Jovem despertou ou ampliou seu interesse sobre política?’ ’nota-se que houve menção a 

apreensão de conhecimentos sobre o papel de um parlamentar o que despertou e ampliou sua 

visão sobre a política. 

 

Acredito que despertou e ampliou. Pois vivenciei na prática como uma jovem 

deputada, o cotidiano de um parlamentar. Participei da comissão de educação, 

cultura, esporte e turismo, debatendo projetos de leis (A.A.J.O). 

 

  Pessoalmente, qual a maior contribuição do Programa Parlamento Jovem?  

 

Me permitir conhecer, experienciar e contribuir com a realidade política, 

educacional e social de diversos estudantes do país (A.A.J.O). 

 

Na resposta acima foi possível observar as contribuições do PJB no crescimento 

estudantil/acadêmico e pessoal. 

Por último: “Você estimularia outros jovens a ter a mesma experiência? Por quê?” 
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Sim, porque nos faz sair da zona de conforto, possibilita conhecer novas   

realidade contextuais e amplia nossos conhecimentos nas áreas pessoal, 

política, educacional e social (A.A.J.O). 

 

Constate-se a relevância do PJB na vida dos estudantes participantes:   a construção de 

uma consciência cidadã, emancipatória e transformadora. Tudo isso faz do PJB um relevante 

Programa de educação para a democracia. 

 

Figura 1: A. A. J. O na Câmara de Deputados em Brasília/DF. 

 
Fonte: Programa PJB (2015). 

 

CONCLUSÕES 

O relato aponta que a participação no PJB vai além da experiência focada nas atribuições 

do Congresso Nacional em Brasília e ressalta a capacidade do Programa em ultrapassar o 

aprendizado político para a formação de cidadãos e cidadãs ativos e participativos na vida 

pública e para o fortalecimento das instituições democráticas. 

A análise dos dados aponta para mudanças significativas na vida dessa juventude, 

passando a ocupar um espaço no Ensino Superior, no trabalho e na comunidade, atuando de 

forma participativa e crítica, na construção de uma sociedade verdadeiramente democrática. 
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GRUPOS TEMÁTICOS DE ESCUTA AOS SERVIDORES 

          
Cynthia Araújo Mota 1 

Caroline Cristina de Arruda Campos2 

Emanuelle Cortez de Souza3 

Maria Eduarda Costa4 

 

INTRODUÇÃO 

Sabe-se que são muitas as possibilidades de aproximação da Psicologia com o mundo 

do trabalho. Historicamente, quando voltado à área da saúde do trabalhador, este saber se 

construiu essencialmente vinculado aos interesses da gestão, e não aos dos trabalhadores e à 

sua saúde. Em concordância com Bernardo & Silva (2018), as autoras deste relato de 

experiência defendem que a Psicologia deve contribuir com a saúde mental relacionada ao 

trabalho utilizando-se de um viés crítico, que percebe e busca compreender as contradições 

existentes no mundo do trabalho, de forma comprometida com a transformação social. 

Os Grupos Temáticos de Escuta aos Servidores deste relato de experiência foram 

inspirados nos grupos de reflexão propostos por Zimerman & Osório (1997), visto que têm 

como objetivo refletir sobre o que está acontecendo com o grupo naquele momento ou em 

determinada circunstância. Acredita-se que, por meio da reflexão, é possível que os 

participantes possam promover as mudanças necessárias a fim de que possam encontrar as 

próprias soluções.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Os referidos grupos foram desenvolvidos no período de 29 de abril a 22 de julho de 

2021 pela Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor, setor integrante da Diretoria de Gestão 

de Pessoas do IFRN, em conjunto com o Grupo de Trabalho de Psicologia, no formato virtual. 

Os objetivos da atividade foram: fazer uma escuta livre e acolhedora aos servidores, favorecer 

a saúde institucional no trabalho, promover reflexões sobre o sentido do trabalho associado ao 

contexto pessoal de cada servidor, além de provocar a busca por estratégias de fortalecimento 

e autocuidado. 

                                                           
1 Psicologia, IFRN, cynthia.mota@ifrn.edu.br 
2 Psicologia, IFRN, caroline.campos@ifrn.edu.br 
3 Psicologia, IFRN, emanuelle.souza@ifrn.edu.br 
4 Psicologia, UNI/RN, psi.mariaeduardacosta@gmail.com 
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Foram desenvolvidos sete encontros que ocorreram quinzenalmente, abertos ao público 

de servidores, estagiários e colaboradores terceirizados. As inscrições ocorreram por meio de 

formulário Google, enviado pelo e-mail institucional para a lista de servidores. Os encontros 

aconteceram dentro da plataforma Google Meet e tiveram a duração aproximada de 1h30min. 

Os temas abordados no Grupo de Escuta foram: 1) Distanciamento social não significa estar só: 

empatia em tempos difíceis; 2) Minhas emoções parecem uma montanha russa!; 3) Como a 

CNV pode nos apoiar nos momentos de crise?; 4) (Re) Pensando o ano de 2021; 5) Corpo e 

mente integrados: meditação como um caminho; 6) Ampliando e fortalecendo nossa resiliência 

e 7) O recurso da Arte em nossa saúde mental. 

Cada encontro teve em média 7 servidores, totalizando 50 servidores atingidos com a 

ação. Por meio da análise das 21 avaliações recebidas, consideramos que os objetivos da 

atividade foram alcançados. Observou-se que os servidores puderam expressar a vivência da 

liberdade de expressão em um espaço seguro, legitimado e reconhecido institucionalmente.    

Entre os aspectos positivos observados pelos participantes, destacam-se: diversidade de 

temas e datas propostos pela equipe; condução das profissionais; oportunidade de crescimento 

pessoal e autoconhecimento; aquisição de confiança e segurança no ambiente institucional; 

importância de observar que outros servidores estão vivenciando emoções semelhantes, 

diminuindo a “estranheza” em relação às próprias emoções; sensação de acolhimento, 

segurança e pertencimento ao Grupo; oportunidade de descontração e relaxamento diante da 

tensão vivida durante a pandemia Covid-19. 

Como aspecto negativo, um servidor avaliou o tempo de duração de cada encontro, 

considerado por ele como “bastante limitado”. As facilitadoras concordaram que, em alguns 

encontros, o tempo inicialmente planejado (1h30min) não era suficiente para o fechamento 

adequado da atividade. Por esta razão, alguns encontros tiveram duração de 1h45min. Ressalta-

se que uma atividade mais longa poderia ser um fator que desestimulasse a adesão dos 

servidores. Destaca-se também, a importância da acessibilidade durante os encontros, 

possibilitando a participação de uma servidora com deficiência auditiva e de um servidor com 

deficiência visual. 
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Figura 01: Gráfico do instrumento avaliativo. 

 
Fonte: Própria (2021). 

 

 

Figura 02: Gráfico do instrumento avaliativo. 

 
Fonte: Própria (2021). 

 

Figura 03: Gráfico do instrumento avaliativo. 

 

 
Fonte: Própria (2021). 
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Quadro 01: Amostra de relatos de servidores. 

“Fiquei sabendo através do e-mail institucional. A motivação foi a oscilação emocional que 

venho passando. Sentir a leveza e o acolhimento após a participação me traz a certeza de que 

momentos como esses deveriam ser rotina, para que possamos lidar com nosso fazer no 

trabalho e consequentemente na vida também.” 

“Acho um projeto importantíssimo, sobretudo em momentos como esses de trabalho remoto 

intenso. Parar um pouquinho para dialogar e escutar colegas é muito importante. Parabéns 

pela leveza na condução das temáticas. Que esse seja um espaço sempre aberto.” 

 

“Os encontros tiveram importante papel no meu caminhar depois de tantos acontecimentos 

turbulentos. Obrigada pela disponibilidade de vocês. Soube dessa atividade por meio do e-

mail e grupos de WhatsApp. Estava precisando muito de momentos como os que tivemos. 

Tenho vivido realmente uma montanha-russa de emoções. Por favor, continuem!!” 

Fonte: Própria (2021). 

 

 

CONCLUSÕES 

O exercício desta atividade em prol da saúde do servidor assume um resultado mais 

amplo, que é a saúde institucional. Quando a instituição promove um lugar de fala oficial e 

legitimado, o trabalhador sente-se partícipe do processo de trabalho. Assim, pode externar suas 

dificuldades, desafios e sofrimentos diante do trabalho, questões que pudemos observar nas 

escutas, voltadas a questões emocionais, perdas, luto, além de dificuldades com o trabalho 

remoto. Deste modo, refletimos que esse lugar de fala compartilhado e reconhecido 

institucionalmente, contribui para que o servidor possa construir novas aprendizagens com os 

seus semelhantes, fortalecendo-se e sentindo-se parte ativa da instituição.  

As facilitadoras relataram tratar-se de uma atividade gratificante, não somente pelos 

resultados alcançados, mas pelo processo de trabalho, realizado de forma coesa, integrada e 

livre. Entende-se que oportunizar momentos de fala dos servidores em espaços oficiais, por 

meio de uma escuta ativa e livre de julgamentos, promove saúde institucional e eleva o 

sentimento de pertencimento dos servidores para com o Instituto.  
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A RELEVÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NO COMBATE AO DIABETES -   

O FORTALECIMENTO AFETIVO ENTRE PAI E FILHO NESSE PROCESSO. 

          
Marcos Aurélio Ribeiro Dantas1 

Mateus Lins Ribeiro Dantas2 

 

INTRODUÇÃO 

O diabetes foi descrito pela primeira vez há mais de dois mil anos. Sendo que nos 

últimos 200 anos, tem feito parte da história da medicina moderna. A palavra  diabetes, em 

grego, quer dizer sifão (um tubo para aspirar água). Esse nome foi dado por Areteus, 

aproximadamente 150 a.C., descrevendo o diabetes como uma doença em que os enfermos 

urinavam muito (NETTO, 2000). diabetes mellitus é uma doença sistêmica, crônica, 

caracterizada por desordens no  metabolismo da insulina, carboidratos, gorduras e proteínas, 

bem como na estrutura e função dos vasos sangüíneos (GALLOWAY, 1967 apud PITANGA, 

2004, p. 132). 

Mokdad et al (2001) afirma que a diabete melittus afeta aproximadamente 17 milhões 

de pessoas, das quais 5,9 milhões são diagnosticadas. Nos Estados Unidos aproximadamente 

800.000 de novos casos de diabetes são diagnosticados por ano. 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (2006,p.8): “Uma epidemia de 

Diabetes Melittus está em curso. Em 1985 estimava-se que existissem 30 milhões de adultos 

com a Diabetes Mellitus no mundo, esse número cresceu para 135 milhões em 2002, com a 

projeção de chegar em 300 milhões em 2030. Cerca de dois terços desses indivíduos com 

Diabetes Mellitus vivem nos países em desenvolvimento, onde a epidemia tem maior 

intensidade, com crescente proporção de pessoas afetadas em grupos etários mais jovens.” 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Esse relato tem início na minha infância, mais precisamente no ano de 1972 quando fui 

diagnosticado juntamente com a minha irmã num exame de rotina sermos portadores da 

diabetes, destaco aqui que naquela época vivíamos em uma sociedade que não se tinha muito 

conhecimento sobre a doença, ou seja, não existia muita informação, lembro-me que não existia 

nenhuma alimentação especifica como se tem hoje para o portador de diabetes. 

                                                           
1 Mestrado (Especial), IFRN (Natal-Central), marcosdantasa@gmail.com 
2 Mecatrônica, IFRN (Parnamirim), teteudantasa@gmail.com 
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A nossa experiência com prática esportiva começa muito antes da pandemia, Mateus ² 

quando criança por volta do ano 2014 começou a praticar natação durante toda a sua Educação 

Infantil e Ensino Fundamental I, já que ele juntamente com outro irmão Marcos Jr. foram 

diagnosticados ainda na infância como pré-diabéticos e este autor¹ começou a participar de 

corridas de rua por volta de 2012 como forma de lazer e cuidado com a saúde. 

 Brune & Suddarth (2006), afirma que existem vários tipos diferentes de Diabetes 

Mellitus que se diferem quanto à causa, evolução clínica e tratamento. As principais 

classificações do diabetes são: Diabetes Mellitus tipo I; Diabetes Mellitus tipo II e Diabetes 

tipo Gestacional. 

Diante de tal afirmação, sabemos que existem alguns tipos de diabetes entre elas a 

hereditária, pois de acordo com Pedrazas (2010, p.01): 

Filhos de diabéticos têm predisposição genética à doença. O diabetes tipo 1 acomete 

principalmente crianças e jovens. O tipo 2 atinge pessoas adultas, especialmente acima 

de 40 anos. Em ambos os casos, indivíduos com excesso de peso compõem o grupo de 

maior risco. Hábitos insalubres, tais como falta de exercícios físicos e alimentação em 

excesso, criam condição favorável à doença.  

 

No ano de 2018 por existir um Programa de Qualidade de Vida e Saúde no Trabalho 

(PQVST) do Governo do RN, ingresso em um grupo denominado MOVSAÚDE (Movimento 

Saúde) voltado para a prática esportiva e qualidade de vida aos profissionais de segurança 

pública da Polícia Civil e outros, disponibilizando 2 duas horas semanais para exercícios físicos 

(corrida e funcional).  

Quando a pandemia do COVID-19 surgiu, e no ano de 2020 chegamos por dizer assim 

no pico da doença e  naquela época a sociedade médica nacional, nível mundial e a OMS não  

sabiam e nem tinham conhecimento de forma científica de como lidar com o vírus causador 

para um tratamento eficaz e nesse momento toda a humanidade estava perdida sem saber o que 

fazer tanto para se prevenir quanto para se curar e perguntávamos o que fazer e se proteger e 

combater a doença que naquele momento já devastava centenas de lares com a perda de entes 

queridos nos deixando até hoje com sequelas psicológicas. 

Nesse contexto, surgiu a ideia de toda a família assumir a postura de praticarmos 

atividades físicas seja ela qual fosse pois somos em cinco pessoas (esposa e três filhos) e 

independentemente daquela situação de calamidade universal também estava a diabetes 

presente em nossas vidas. 

Diante dessa afirmação, e conforme Raiol, Sampaio e Fernandes (2020) as diretrizes 

que norteiam as atividades e exercícios físicos foram criadas com o objetivo de usar o ar livre, 
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academias, atividades de caminhadas, passeios. A Pandemia da COVID-19, o distanciamento 

social, e a proibição de pessoas circularem e das atividades não essenciais trouxe maior 

dificuldade para se atingir os níveis mínimos de atividade e exercício físico. 

Nesse momento em Natal houve um aumento da prática de ciclismo então passamos a 

frequentar o Bike Clube Soltando Freio numa média de 3 vezes por semana além das 

caminhadas, porém no mês de agosto de 2020 fui diagnosticado com a COVID-19 ficando oito 

dias internado sendo 4 dias na UTI e intubado, mas consegui sobressair mas com algumas 

sequelas como desanimo do corpo a prática de atividade foi ai que meus filhos passaram a me 

incentivar e estimular a volta das atividades (corrida, pedaladas e ciclismo).  

Quando recuperamos o tempo perdido e estávamos com um ritmo de atividades 

suficientes aos nossos objetivos mas precisamente em janeiro de 2022, participamos de um eco 

pedal em São Paulo do Potengi e logo após esse evento fui diagnosticado outra vez com a 

COVID- 19 permanecendo fora das atividades por volta de 30 dias sob orientação médica, mas 

o meu companheiro e maior incentivador Mateus² desde que o IFRN voltou com as atividades 

esportivas começou a praticar o basquetebol em seu campus em Parnamirim inclusive treinando 

nesse período de férias escolares. 

Atualmente frequento o MOVSAUDE duas vezes por semana, além da bike variando a 

quantidade de passeios e também com a caminhada, já o meu companheiro além do basquetebol 

está em iniciação no muay thai pois como é novidade para ele está super motivado e para o 

futuro próximo no dia dos trabalhadores estaremos de novo participando do eco pedal de Passa 

e Fica juntamente com toda a família que é a maior incentivadora desse projeto de vida que é a 

vivencia dentro do esporte e seja ele qual for. 

 

CONCLUSÕES 

O Diabetes é uma doença milenar, que vem acompanhando a humanidade até os dias de 

hoje. Ela é um problema não só do Brasil, mas em todo o mundo causando mortes e sequelas e 

somado a isso temos os altos custos para o seu tratamento. 

 Por isso, o exercício torna-se uma alternativa de tratamento viável e já reconhecida no 

tratamento do Diabetes tipo I, II e gestacional além de reduzir os riscos de doenças 

cardiovasculares e outras. 

Finalmente, podemos observar que a prática regular de exercícios físicos contribui na 

diminuição do risco de doenças cardiovasculares, melhora na resistência cardiorrespiratória, 

1064



III SIMPÓSIO ON-LINE DE EDUCAÇÃO  

 
 

  [4]      

aumento de força, além de auxiliar no emagrecimento, condicionamento físico, melhora do 

metabolismo, controle glicêmico e dosagem de insulina. 

De acordo com Valle (1994 apud MARINS, 2000, p. 13), quatro são os pontos básicos 

para o tratamento do diabetes, que tem como objetivo o melhor controle metabólico possível 

de acordo com critérios clínicos e laboratoriais. São eles: dieta, exercícios físicos, 

hipoglicemiantes orais e educação. 

Diante de todo exposto, concluímos que além da dieta, exercícios físicos, remédios, 

engajamento, envolvimento e conscientização da família são peças chaves para uma qualidade 

de vida melhor e que a falta de informação é que realmente é o vilão.  
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SAÚDE DO PROFESSOR –  O OLHAR DO PROFESSOR SOBRE O 

ADOECIMENTO  DOCENTE  
Dlane Lima Frota1 

 

 

INTRODUÇÃO 

A saúde/adoecimento do professor se já era um assunto importante antes da pandemia, 

que assolou o planeta nos últimos dois anos, sabemos que após esse período tornou-se uma 

pauta necessária em todo o campo educacional.  

Falar de saúde e adoecimento docente é pensar no bem estar de toda a comunidade 

escolar, precisando ser algo pensado de forma coletiva e preventiva. 

Entre os anos de 2017 e 2019, realizei uma pesquisa2 qualitativa sobre a saúde do 

professor, a partir do próprio olhar docente. A pesquisa se utilizava de um questionário de 23 

questões, algumas abertas e outras fechadas, e foi respondido por 45 professores da rede 

pública municipal de Fortaleza de forma voluntária. 

Nesse relato de experiência, será feito uma reflexão sobre alguns pontos observados na 

aplicação desse instrumental e a relação dos professores pesquisados com essa temática. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O número crescente de professores se licenciando por motivo de saúde, retratado em 

dados oficiais nacionais e mídias jornalísticas, observados entre os períodos de 2013 e 2016, 

foi o ponto de origem da pesquisa em questão. Os jornais e mídias nacionais retratam o 

afastamento dos professores do trabalho por motivo de saúde, porém pouco se observa o 

docente ter espaço de fala e escuta para tratar dos motivos e impactos que esse adoecimento 

os causa como profissional e ser humano. Essa foi a motivação originária dessa pesquisa. 

Os professores tiveram conhecimento dessa investigação pela própria pesquisadora 

inicialmente e, com o passar do tempo, por colegas que a divulgavam nas escolas municipais. 

Muitos foram os docentes que se voluntariavam para preencher o questionário, o limite de 45 

professores se deu pelo tempo que se tinha para a conclusão e defesa da dissertação. 

                                                           
1 Professora concursada da rede pública municipal de Fortaleza. Mestre em Educação, FACED/ PPGE / UFC – 

dlanefrota@yahoo.com.br 
2 Mais informações: https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/45731. Acesso em 04 de mai 2022. 
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AGUIAR; ALMEIDA (2011) afirma que “[...] O docente, em seu sofrimento, grita, 

apela, faz sintoma, metaforizando a sua angustia, que, com frequência, não é (re) conhecida.”. 

Essa vontade de fala e escuta ficou claro na aplicação do questionário. 

Os professores participantes da pesquisa se utilizavam de todos os espaços do 

instrumental para falar e registrar o seu pensamento sobre a saúde e o adoecimento docente. 

Usavam todas as linhas das questões abertas, continuavam seus pensamentos nos espaços em 

branco e, muitos, anexavam folhas com mais depoimentos pessoais. 

O questionário foi utilizado pelos docentes para falarem, de inúmeras formas.  A 

figura abaixo retrata bem isso: 

Figura 1: Imagem colada por um professor no envelope de seu instrumental de 

pesquisa 

 

 

O cacto é uma planta cheia de espinhos, resistente a ambientes áridos e adversos e 

mesmo assim produz suas flores. Assim os professores se apresentavam na pesquisa. Alguns 

com saúde, mas lutando para não adoecerem, outros com históricos de adoecimentos e 

sentindo-se sozinhos nesse momento. Ao responderem se havia acolhimento e compreensão 

quando adoeciam, a maioria respondeu que não e descrevem seus sentimentos com falas 

como “ Muitos acham que o afastamento é uma fuga das obrigações”. (Professor/a: 40); “Nem 

sempre, porque parece que os gestores não compreendem que adoecemos, que antes de 

sermos professores somos gente. Ficam de cara feia! “. (Professor/a: 35) 

Um dos relatos dos docentes, colocados em espaços em branco do questionário, assim 

dizia: 

“Vejo o adoecimento docente por causas relacionadas a 2 dimensões: Física 

e emocional. Física, por ser nossa profissão desgastante. Temos que estar 

muito tempo em pé, forçando cordas vocais, às vezes em ambientes 

insalubres, com pouco tempo que permita atividades físicas ou esportivas, 
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necessárias para que tenhamos vigor físico e resistência. Na dimensão 

emocional, temos o estresse decorrente das dificuldades com os alunos que 

muitas/inúmeras vezes necessitam de profissionais para atendimento 

multidisciplinar (Psicólogos e Assistente Social, Psicopedagogos, por 

exemplo). Acrescente-se a influência que há no aspecto emocional quando 

não se tem um visível sentimento de prosperidade” ( Professor/a 27) 

 

Os professores que entravam na rede pública com saúde, o que a perícia e os exames 

médicos exigidos para admissão confirmavam, adoecem no cotidiano de sua docência. Sobre 

algumas hipóteses pessoais sobre as causas desse adoecimento, é a fala do/a professor/a 35 

que retrata o pensamento da maioria dos professores participantes da pesquisa: “Salas de aulas 

quentes, empoeiradas, os problemas com alunos e as famílias dos mesmos que nos causam 

angústias e muito estresse. Sem falar na desvalorização que é humilhante.“ (Professor/a 35). 

Ao serem questionados se mudariam de profissão se pudessem, a maioria ainda 

responde que não. Os professores, como o cacto, resistem ao ambiente árido embora anseie 

por dias melhores e com mais valorização. Alguns depoimentos, que justificavam a vontade 

de continuar na profissão diziam: “Não. Estou realizado com ela. Através de um policiamento 

constante da mente, para não permitir que o estresse ou desilusão sobreponha-se ao prazer que 

o magistério nos traz”. (Professor/a: 27) e, ainda, “Não, porque gosto muito do meu trabalho 

embora seja árduo”. (Professor/a: 3). 

O pensamento abaixo vai de encontro ao depoimento dos professores participantes 

dessa pesquisa, onde não se adoece por frustrações com a profissão escolhida e sim pelas 

adversidades encontradas na prática docente. 

"Somos mais de dois milhões de professores no país! Uma multidão de Dom 

Quixotes lutando para vencer moinhos, tentando desesperadamente substituí-

los por condições reais de aprendizagem e por resultados minimamente 

satisfatórios. Pelo bem do Brasil e das novas gerações." (BENEDETTI; 

MARCO, 2016, p.17) 

 

Os professores participantes da pesquisa foram identificados por números, buscando 

preservar suas identidades. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFC 

em junho de 2018 e posto em prática após isso. 

 

CONCLUSÕES 

O que podemos concluir com essa breve análise da pesquisa é que o professor da 

rede púbica adoece sozinho, pois parece que cuidar de sua saúde é desafio pessoal. Um 

enorme engano. 
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Políticas públicas que pensem a saúde docente se fazem necessárias, pois prevenir 

sempre é um custo menor do que tratar uma doença. A educação pública de qualidade se faz 

com professores saudáveis e a pandemia nos faz esse alerta também.  Se a educação pública 

de qualidade fica comprometida com o adoecimento docente, a sociedade como um todo 

perde também. Diante disso, a saúde/adoecimento docente é assunto coletivo e assim precisa 

ser visto.  

O tema precisa estar nas constantes pautas de formações iniciais e continuadas dos 

professores, em debates políticos e sindicais, enfim em todos os espaços que anseiem um país 

com melhor educação pública. 

Um caminho cheio de desafios, relacionados a essa pauta, se encontra à nossa frente 

e não pode, nem deve, ser invisibilizado. Esses “Dom Quixotes” de fato merecem muito 

respeito e mais valorização. 
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MIRADAS FEMININAS: POR ENTRE GRADES, VIDA E SONHOS 

 
Rosilene da Costa Bezerra Ramos1 

Fernanda Raquel Bezerra Ramos2 

 

INTRODUÇÃO 

 Trata-se de um relato de experiência do Projeto Miradas Femininas: Por entre grades, 

vida e sonhos proposto pelos alunos do Curso de Psicologia da Faculdade Católica do RN, no 

contexto da disciplina INTEGRA III. Realizado na modalidade online com as mulheres internas 

da Penitenciária Estadual do Seridó, localizada na cidade de Caicó/RN.  

Durante as atividades realizadas buscou-se promover um espaço de construção de 

saberes e fazeres a respeito de como reconhecer e assegurar a dignidade humana das mulheres 

encarceradas. Metodologicamente, o projeto envolveu profissionais de várias áreas do 

conhecimento e ofereceu oficina “Saúde Emocional em Tempos de Pandemia, sob a égide da 

dignidade e dos direitos humanos”. Apesar das restrições impostas pela pandemia do 

coronavírus, pois pelas medidas de segurança sanitárias tivemos que realizar as ações de forma 

remotas, o projeto possibilitou as mulheres privadas de liberdade da Penitenciária Estadual do 

Seridó uma reflexão sobre os efeitos do cárcere das mulheres e uma possível redução desses 

efeitos.  

No âmbito acadêmico, o projeto ao propiciar atividades interventivas que possibilitaram 

a valorização de populações em situação de risco e vulnerabilidade, nos sensibilizou quanto às 

fragilidades sociais de nossa região e as possibilidades de atuação do psicólogo dentro da 

comunidade. A discussão proposta corrobora a necessidade da viabilização e visibilidade de 

ações e políticas públicas voltadas para a esse público, historicamente discriminado por uma 

sociedade pautada em formas opressivas. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Com o objetivo de promover atividade embasada no tripé teoria-ação-transformação 

social de grupos que estão em situação de vulnerabilidade social em dispositivos públicos, os 

estudantes, tiveram livre escolha para divisão das equipes e escolha de um grupo em situação 

                                                           
1Mestre em Educação. Faculdade Católica do RN, rosilene.ramos@alunoatolicadorn.com.  
2 Graduanda em Medicina, UFRN, nandamed491@gmail.com 
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de vulnerabilidade, que teve seu cotidiano agravado com a chegada da pandemia caudada pelo 

COVID-19.  

 Esse cenário, despertou no nosso grupo o desejo de se aproximar e dar visibilidade das 

mulheres em situação de prisão. Assim, nasce o Projeto Miradas Femininas: Por entre grades, 

vida e sonhos com ações direcionadas ao público encarcerado feminino da Penitenciária 

Estadual do Seridó, localizada na cidade de Caicó/RN. 

Para o desenvolvimento do projeto emprestam-nos suporte teórico os estudos de Freire 

(1981, 1987, 1996) e Foucault (1989, 2008). Utilizamo-nos dos conceitos e definições desses 

autores que acreditamos contribuir epistemologicamente com nossas discussões e contribuíram 

para atingirmos o nosso objetivo. 

As proposições apresentadas por Freire nas obras Ação Cultural Para a Libertação 

(1981), Pedagogia do Oprimido (1987), Pedagogia da Autonomia (1996) reportam-se a uma 

abordagem capaz de contribuir para a formação de indivíduos conscientes, críticos, reflexivos 

e autônomos. A compreensão do processo de formação desse sujeito consciente e autônomo, 

proposto nos inscritos de Freire, foram relevantes com o conceito de conscientização. O autor 

sinaliza o aspecto político da formação humana, com vistas à conscientização dos indivíduos e 

nos ajudou a pensar esse conceito em seu sentido transformador e emancipatório.  

Michel Foucault no sentido do papel ativo atribuído ao sujeito, juntou-se a Freire, ao 

dizer que o poder está disseminado na sociedade. Foucault (1989) ainda nos apresenta uma 

reflexão necessária a respeito das instituições de liberdade, especificamente as prisões, que são 

entendidas como lugares de punição e dominação, cuja função é disciplinar os corpos. A rigidez 

da disciplina busca enquadrar os sujeitos nos padrões normativos, sem analisar aspectos 

subjetivos daqueles punidos. Para Foucault (2008, p. 200), “[...] o isolamento assegura o 

encontro do detento a sós com o poder que se exerce sobre ele”. O controle sobre o outro por 

meio da disciplina e correção busca produzir sujeitos socialmente produtivos e controlados. 

Entendimento significativo, para a compreensão do que ocorre nas relações de poder no sistema 

carcerário.  

As atividades do Projeto Miradas Femininas: Por entre grades, vida e sonhos foram 

realizadas numa perspectiva interdisciplinar com predominância das áreas de Educação e 

Psicologia. Profissionais como Psicólogo, Educadora Física e Artistas voluntários promoveram 

com 10 (dez) internas da Penitenciária Estadual do Seridó, uma oficina no formato remoto, por 
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meio de atividades artísticas, corporais e rodas de conversa com a temática Saúde Emocional 

em tempos de pandemia.  

 A penitenciária Estadual do Seridó Desembargador Francisco Pereira Nóbrega, mais 

conhecida como Pereirão, fica localizado no Bairro Salviano Santos, às margens da RN 228, 

entre os municípios de Caicó e São José do Seridó. Criado inicialmente com um presídio 

masculino, após a sua inauguração, pela ausência de um espeço de prisão para as mulheres, 

destinou o pavilhão D como estabelecimento prisional feminino. O Pereira, com capacidade 

máxima de 240 presos, atualmente possui 60 mulheres em situação de prisão. 

 Em virtude das limitações de distanciamento social ocasionadas pela pandemia do 

coronavírus COVID-19, as atividades remotas desenvolvidas no Pereirão contaram com a 

participação de 10 (dez) internas. No dia 08 de outubro de 2020 foi realizada a oficina: Saúde 

Emocional em Tempos de Pandemia, sob a égide da dignidade e dos direitos humanos com os 

seguintes objetivos de levar os sujeitos envolvidos a compreender o processo de inclusão social 

e a garantia de direitos como uma luta pelo reconhecimento da igualdade de valores e direitos 

entre os seres humanos e contribuir para a redução dos efeitos do cárcere das mulheres em 

situação de privação de liberdade 

A oficina teve início às 9 horas. Apresentamos os objetivos de estarmos com a ação e 

contextualizamos o projeto para todos. Na oportunidade, os trabalhos foram abertos com um 

momento cultural com a musicista e pianista Eliane Coelho. Em seguida, ainda na acolhida 

cultural a atriz mossoroense Tony Silva fez um recital poético. Um momento de extrema 

importância em nossa vivência, pois, as artes desenvolvem a sensibilidade, o senso-crítico e a 

socialização, ainda, possibilitam o autoconhecimento, ativam as dimensões cognitivas, físicas, 

afetivas e sociais do indivíduo. 

Na sequência recebemos a educadora física Gilmara Silva, que desenvolveu um circuito 

de movimentos, ginástica laboral e um momento de dança aeróbica. Esse foi um momento de 

descontração e interativo, que serviu para diminuir a distância entre os profissionais, estudantes 

e as mulheres em situação de prisão, participantes da oficina. A educadora física ainda falou a 

respeito da importância das atividades físicas para a saúde. Fechamos a manhã com a psicóloga 

Paula Lívia Barbosa que dialogou sobre a saúde emocional em tempos difíceis. Em sua 

abordagem a profissional discutiu a respeito das principais situações que representam 

sofrimento mental em tempos de confinamento.  
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CONCLUSÕES 

Neste relato de experiência trouxemos, a experiência do Projeto do Projeto Miradas 

Femininas: Por entre grades, vida e sonhos proposto pelos alunos do Curso de Psicologia da 

Faculdade Católica do RN, no contexto da disciplina INTEGRA III. O projeto envolveu 

profissionais de várias áreas do conhecimento e ofereceu oficina “Saúde Emocional em Tempos 

de Pandemia, sob a égide da dignidade e dos direitos humanos”.  

Ao refletirmos sobre a questão da saúde mental, com as mulheres em situação de prisão 

da Penitenciária Estadual do Seridó, o grupo tinha ciência de não esgotar a temática, mas fazer 

um recorte, pois, entendemos que saúde mental, é algo complexo, que envolve fatores 

biológicos, psicológicos e sociais. Assim, a realidade material dos sujeitos faz toda a diferença. 

Trouxemos com pertinência um diálogo com os saberes em espaços prisionais. Com o 

princípio do compromisso social, para além da discussão da temática específica da saúde 

mental, discutimos questões sobre direitos humanos e a necessidade de assegurá-los as 

mulheres encarceradas. Sujeitos considerados como impossibilidades pelo sistema e pela 

sociedade que os estigmatiza pelo crime cometido e retira-lhes os direitos básicos.  

Além da pertinência social, o projeto se justifica pelo viés acadêmico. Este trabalho, um 

contributo para o diálogo entre o sistema prisional feminino e a sociedade civil, possibilitou o 

desenvolvimento de práticas acadêmicas dentro da comunidade e a incorporação da teoria e as 

práticas vivenciadas no contexto acadêmico, direcionando-os aos possíveis desafios da rotina 

profissional.  
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